1 клас
Я досліджую світ
Тема.
Я
досліджую весняні зміни
в
житті рослин.
інтегрованому курсі: досліджую назви рослин і комах
Завдання: підручник с. 56-57, зош. с. 48
https://www.youtube.com/watch?v=FgRvO1d8n-Q
https://www.youtube.com/watch?v=CyFacIcRTB0
https://www.youtube.com/watch?v=eA236QvoT8M

Українська мова

в

Українська мова
Тема. Буквосполучення (дз/). Текст. Тема тексту. Ключові слова
Завдання : підручник с. 57, зош. с. 44 – письмо буквосполучення Дз/
https://www.youtube.com/watch?v=Eg-xTSvT7oc
https://www.youtube.com/watch?v=708dg05PkbI
https://www.youtube.com/watch?v=AROSJl5f_tE
Математика
Тема. Віднімання розрядного числа. Розв’язування задач
Завдання: підручник с.187-188, зошит с. 13 (урок № 104)
https://www.youtube.com/watch?v=MTOEztvSalQ
Образотворче мистецтво
Тема.
Використання образотворчої діяльності
поліпшення емоційного стану. Жучки прокинулися
https://www.youtube.com/watch?v=dwLdwmK8l0o

для

задоволення

та

2 клас
ЯДС підручник с.92-95, зош. з друкованою основою с.52-54
Математика №908-915
Українська мова: зош. з друкованою основою с.37
ФІлькультура
Тема. Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи. Різновиди ходьби, бігу.
Розвиток швидкості, гнучкості. Рухлива гра «Влуч у мішень»
Виконати організаційні вправи, комплекс вправ ранкової гімнастики, різновиди
ходьби і бігу.
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Де моя кепка?
Повторити слова; вправа 1, с.: 113 (підручник, читати); вправа 2, с.: 113 (знайдіть
слова у рядку).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

Cap
Shirt
Sock(s)
Shoe(s)
On
Under
In

[kæp] (кеп)
[ʃɜːt] (шьот)
[sɒk] (сокс)
[ʃuːz] (шуз)
[ɒn] (он)
[ˈʌndə] (анде)
[in] (в)

кепка
рубашка
шкарпетки
взуття
на
під
в

3 клас
Українська мова
Тема. Закріплення вивченого про часові форми дієслова
Д / з Вправа 439 ( усно) , 437 , *440 – у розповіді підкреслити дієслова ( письмово)
Математика
Тема. Частини цілого. Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини
й виділення однієї з них. Знаходження частини від числа. Складені задачі на 2 – 3 дії
Переглянути відеоурок за посиланням https://youtu.be/WtVSP11LqPk
Д/з Опрацювати теоретичний матеріал с. 142 – 144, № 953, 954, 958 (усно), № 959,
960, 961, 962 (письмово)
Літературне читання
Тема. Про одне по-різному. Микола Сингаївський «На врожай»
Д / з Виразно читати поезію на с. 168, давати відповіді на запитання, * скласти
розповідь за прислів’ями с.168
Природознавство
Тема. Травна система. Харчування
Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/io8zTHnj0Rc
Д / з Опрацювати у підручнику с. 149 – 150 , давати відповіді на запитання, у зошиті
с. 53
Основи здоров’я
Тема. Вчимося та відпочиваємо. Ознаки втоми і перевтоми. Профілактика
емоційного перенапруження. Практична робота «Створення колажу «Що приносить
мені радість»
Д / з Опрацювати у підручнику с. 129 – 130, у зошиті с. 49, *створити колаж «Що
приносить мені радість»

4 клас
Літературне читання
Тема. Літературні казки зарубіжних письменників. Вступ до розділу.
О. Пушкін. Казка про царя Салтана. (уривок)
с.135 – 142, опрацювати статтю про Олександра Пушкіна, виразно прочитати уривки
з казки, розглянути малюнки до тексту, відповісти на запитання
https://www.youtube.com/watch?v=q-yO_m3FKJk
Математика
Тема. Одиниці вартості: гривня, копійка. Співвідношення між одиницями вартості.
Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вартості. Складені
задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дві дії різних ступенів
Я у світі
Тема. Європейський союз – співтовариство народів Європи
https://www.youtube.com/watch?v=LAfp7BkeTCM
https://www.youtube.com/watch?v=UJhr4iZlW5g
Фізкультура
Тема. Туризм. Правила техніки безпеки під час занять туризмом. Гігієна туриста.
Загальні гігієнічні вимоги. Підготовка групового та особистого спорядження до
туристичного походу. Упакування спорядження та укладання рюкзака. Рух у
похідному строї зі зміною темпу руху

Трудове навчання
Ознайомлення з технікою Пап’є-маше. Виготовлення виробу у техніці Пап’є-маше.
(На вибір) https://www.youtube.com/watch?v=XSbiiV0MyEE
5 клас
Природознавство
Ґрунтове середовище життя. §42
Математика
Тема: Розв’язування задач і вправ https://www.youtube.com/watch?v=DEf8jQX5Rdc
https://www.youtube.com/watch?v=9WLjT5mpai0
Параграф 20. № 563, 565, 567
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Лист до рідної людини з використанням
звертань та вставних слів.
Параграф 59.

Вправи 467,468(усно)

469(письмово)

Історія України. Тема уроку: Праця і господарство. Д/з: прочитати § 21 стор. 120123. Написати розповідь про роль праці в житті людей, використавши терміни в
підручнику. Робочий зошит стор. 54-55. Переглянути презентаціюза посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pracya-i-gospodarstvo-kolis-i-sogodni169959.html,
переглянути
відео
за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=G4ddoN3jNDo

6 клас
Інформатика
Тема: Створення програмних об’єктів.
https://www.youtube.com/watch?v=35YHa7v5bKM
Повторити параграф 3.1
Українська мова
Тема: Розряди займенників за значенням.
Параграф 40. Вправа 469(усно), 466,470(письмово)
Всесвітня історія. Тема уроку: Суспільне та господарське життя давніх
слов’ян. Д/з: опрацювати § 50 стор.221-223 до пункту №3. Виконати завдання
№1стор.221та
№2
стор.223.
Переглянути
відео
за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UZNzsdS-swU
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Фреска і вітраж у культових спорудах. Д/з:
створити ескіз вітражу на релігійний сюжет. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=NiHXpxhacf4

7 клас
Біологія
Тема: Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність.
Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=2lFj19Ag7FA
Д/з – §51,56, повторити §47-56, опрацювати узагальнення с. 245,виконати тест с.
246; РЗ завд. 13-15 с. 88-89
Українська мова
Тема: Розвиток зв’язного мовлення. Докладний усний переказ тексту
публіцистичного стилю.
Тема 2 с.212-214. Скласти простий план тексту, підготувати докладний переказ за
вправою 590.
Геометрія
Поділ
даного
відрізка
навпіл.
Задачі
https://www.youtube.com/watch?v=t3OLq93qSGA

2,

3

(с.

176,

177)

Англійська мова
Тема. Україна. Київ. Підтема. Повторення.
Виконати тестове завдання.
«UKRAINE: KYIV»
I. Read and mach the parts of the sentences. Знайти закінчення речень.
1. Podil
2. St. Sophia’s Cathedral
3. Khreshchatyk street
4. Kyiv in Miniature Museum
5. Maidan Nezalezhnosti

A
B
C
D
E

is the symbol of Kyiv, the capital of Ukraine
is located in the valley near the Dnipro River
has been created as a centre of Kyiv Metripolis
is the main square in Kyiv
has all copies of Kyiv’s most famous landmarks

II. Read and choose the correct item to complete the sentences. Знайти
правильний варіант.
1. Many of the Kyiv’s landmarks are included into … .
a) the UNESCO World Heritage List
b) the Kyiv Miniature Museum
2. Rebuilt after the fire Podil became … beautiful than before.
a) more
b) most c) the most
3. Chestnut trees are in blossom in Kyiv in … .
a) in summer b) in spring c) in autumn
4. We were … that we didn’t have time to visit the Kyiv-Pecherska Lavra.
a) hard
b) happy c) busy
5. The Ukrainian architect … the Fountain Samson.
a) designed
b) drew
c) build
III. Write a composition about the main square of the capital of Ukraine.
Напишіть твір про головну площу столиці України. (12 речень).

Зарубіжна література
Дата:
Двадцять друге квітня (робимо запис у зошиті).
Класна робота.
Тема. Сучасна література.
Діана Джонс – життєвий та творчий шлях.
( Можна прочитати за підручником або подивитися в ютубі про автора, але
зробити запис у зошиті, чим користувались ).
Запитання: що найбільше сподобалось у Діани Джонс (наприклад, портрет, вираз
очей, погляд, якісь моменти із життя…).
Чому?
Основи здоров’я
Тема: Хвороби цивілізації (неінфекційні захворювання). Соціальні чинники ризику
«хвороб цивілізації». Профілактика серцево-судинних, онкологічних захворювань,
діабету, ожиріння. Вплив комерційної реклами на здоров’я. Комп’ютерна, ігрова та
Інтернет залежність.
Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-osnovzdorov-ya-hvorobi-civilizaci-7-klas-62681.html
Д/з – §25, РЗ с. 50-53
8 клас
Фізика
Тема: Розв’язування задач
https://www.youtube.com/watch?v=DkayQxAnO5A
Параграф 33. Вправа 33 № 6-8
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Великобританія на карті.
Вправа 2, с.: 128-129 (усно, прочитати діалог); вправа 3, с.: 129 (письмово, поставити
твердження, використовуючи діалог); вправа 4, (письмово, завершити діалог).
Алгебра
Розв’язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних.
№780 – 782
Геометрія
Площа трапеції П. 23,№776 - 778
Інформатика
Тема: Проміжні підсумки. Умовне форматування.
https://www.youtube.com/watch?v=BCn2-n_77qE
http://donec-anna.blogspot.com/2017/05/blog-post.html
Опрацювати електронний зошит.

Історія України. Урок узагальнення знань. Д/з: виконати тести стор.150-152.

9 клас
Алгебра
Відсотки. Відсоткові розрахунки. №20. 72, 20.97
https://www.youtube.com/watch?v=69LtefizYzY
Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. Міста Великої Британії. Глазго.
Вправа 1, с.: 213 (усно); вправа 6, с.: 216-217 (усно, прочитати інформацію).
Біологія
Тема: Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Sg3MCspVFCk
Д/з – §53, виконати тести https://naurok.com.ua/test/start/264774 (результати
прислати у вайбері +380680944412)

Хімія
Тема: Представлення результатів навчальних проектів з тем 13,15,16,19.
Д/з – повторити §39-41
Основи здоров’я
Тема: Протидія стигмі і дискримінації осіб за будь-якою ознакою, у т.ч. за станом
здоров’я та з інвалідністю. Соціально-психологічні та медичні послуги держави для
молоді.
Д/з – §26 с. 184 Як захищати права ВІЛ-інфікованих людей?

Всесвітня історія. Тема уроку: Китай на початку ХХ століття. Сіньхайська
революція. Д/з: опрацювати § 24 стор.201-203. Складіть порівняльну таблицю,
завд.№13 стор.204. Переглянути матеріал за посиланням:
https://pidruchniki.com/1978021440886/istoriya/sinhayska_revolyutsiya_kitayi
Трудове навчання. Тема уроку: напівпровідниковий діод та його застосування.
Д/з: повторити з курсу фізики про електропровідність напівпровідників.

10 клас
Англійська мова
Тема. Україна. Країни виучуваної мови.
Підтема. Адміністративний та політичний устрій України.
Переписати слова в словник, с.: 226; вправа 2, с.: 224-226 (усно, прочитати текст);
вправа 3, с.: 227 (письмово, закінчити речення); вправа 6, с.: 228 (письмово, дати
відповіді на запитання).
хімія
Тема: Зв’язки між класами органічних речовин.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=EohUe5QPciI
Д/з – повторити §32, виконати завдання
Завдання 1. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень:

Завдання 2. Напишіть рівняння реакцій, необхідні для здійснення перетворень:

Інформатика
Тема: Класифікація офісної техніки. Засоби створення, зберігання, обробки,
копіювання і транспортування документів.
https://www.youtube.com/watch?v=xR0orXP-z30
Домашнє завдання.
 Перейти за посиланням: https://office.live.com/start
 Пройти авторизацію та відкрити Microsoft Word Online
 Створити повідомлення на тему «Правила введення тексту»
 Редагувати та форматувати текст.
Біологія
Тема: Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки.
Переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-temaprichini-porushennya-klitinnogo-ciklu-ta-hni-naslidki-161516.html
Д/з – §46,48 с. 175-177, підготувати інформацію про онкологічні захворювання.

Історія України. Тема уроку: Політичне та соціально-економічне становище в
Україні напередодні німецько-радянської війни. Д/з: знайти інформацію з
допомогою інтернет-підтримки стор.188. Виконати самостійну роботу за
посиланням: https://naurok.com.ua/urok-politichne-ta-socialno-ekonomichnestanovische-ukra-ni-naperedodni-nimecko-radyansko-viyni-boyovi-di-v-1941-1942rr-109719.html
Українська література
Тема: Леся Українка «Лісова пісня». Природа і людина у творі. Неоромантичне
ствердження духовної сутності людини її творчих можливостей. Конфлікт між
буденним життям і високими пориваннями душі.

Розкрити зміст запитань(письмово)
1. Яка роль пейзажів у «Лісовій пісні»?
2. Романтичним чи реалістичним є образ Лукаша? Обґрунтуйте.
3. Якими були джерела для написання «Лісової пісні»?

