1 клас
Я досліджую світ
Тема. Я досліджую весняні зміни в житті звірів
Завдання: підручник с. 60, Робота на картках у Вайбер-групі
https://www.youtube.com/watch?v=2XGU0y_y9fw
https://www.youtube.com/watch?v=5GW2jWb-6lA
https://www.youtube.com/watch?v=7frWFTiB330
Українська мова
Тема. Букви П і п. Письмо малої букви п. Текст. Тема тексту. Головна думка. Ключові
слова
Завдання : підручник с. 60, зош. с. 46 – письмо малої букви п , записати диктант
речень: Я і Неля бігали. Ми весело сміялися!
https://www.youtube.com/watch?v=UReLZPSwceo
https://www.youtube.com/watch?v=Py6evPIuZJM
https://www.youtube.com/watch?v=siegt3Yi_Eo
Математика
Тема.
Додавання одноцифрового
числа
Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового
Завдання: підручник с.188-189, зошит урок № 105
https://www.youtube.com/watch?v=4k81Szu7VjI
https://www.youtube.com/watch?v=6x8qcLBbUcM
https://www.youtube.com/watch?v=bL1Umbkdhho
Фізична культура
Тема. Дитячий фітнес. Метання м’ячів різної
Рухливі ігри
https://www.youtube.com/watch?v=bpS9KW4pgGs
https://www.youtube.com/watch?v=Y8pbzgi6D5s

до

ваги

на

двоцифрового.

однакову відстань.

2 клас
ЯДС підручник с.98-102, зош. з друкованою основою с.55-57
Українська мова: підручник: правило на с.72 рекомендую запам’ятати, впр.1 с.72
(підказка для батьків: розповідні речення записані у 1 стовпчику),впр.2,3 (с.72
письмово), у зош. з друкованою основою впр.1,2 (с.40)
Фізкультура
Тема. Організаційні вправи, загально розвивальні вправи, різновиди ходьби і бігу.
Стрибки у довжину. Рухлива гра «Зайці в городі»
Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики, різновиди ходьби і бігу, виконати
стрибки у довжину з місця, пограти у рухливі ігри (за бажанням)
Музичне мистецтво
Тема. Ритми життя в мистецтві
Повторити пісню Л. Соболевської «Сонячний віночок»
https://www.youtube.com/watch?v=xIK0xDPItjc
Прослухати твори А. Вівальді «Весна», «Літо». Із циклу концертів «Пори року»,
визначити характер творів
https://www.youtube.com/watch?v=DE1gIlSTPIU
https://www.youtube.com/watch?v=0ZJfP_fNFa0

Англійська мова

Тема. Це я. Підтема. Ми - творчі.

Повторити лексику; виконати проєктну роботу (намалювати, розфарбувати та
вирізати ляльку, виготовити для неї одяг).
3 клас
Літературне читання
Тема. Краса землі і праці. Любов Забашта «Дивосвіт…»
Д / з виразно читати поезію «Дивосвіт..» с. 170, намалювати ілюстрацію.
Математика
Тема. Поняття «чисельник дробу», «знаменник дробу». Розв’язування складених
задач, які є комбінацією вивчених видів простих задач
https://youtu.be/NeUkimvUtqY
Д / з опрацювати правило с. 147 №;973, 975, 978 (усно); 979, 980, 981 (письмово)
Українська мова
Тема. Контрольний диктант
Д/з
написати
аудіодиктант
«Лелека»,
користуючись
посиланням
https://youtu.be/qxV-gzxkjRc
Інформатика
Тема: Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

https://www.youtube.com/watch?v=rNG8b2B5hv8
Підручник с. 105-113 Зошит с.52-53
4 клас
Літературне читання
Тема. Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя (Скорочено)
с. 143 – 147 (…), з різних джерел інформації дібрати цікаві факти з життя і творчості
Ганса Крістіана Андерсена, уважно прочитати частину казки, вміти переказувати,
назвати риси характеру головних героїв казки.
Математика
Тема. Контрольна робота «Письмове множення і ділення багатоцифрових чисел»
Завдання на контрольна роботу передані в групі Viber
Українська мова
Тема. Узагальнення вивченого про прислівник.
с.175 – 176, виконати запропоновані вправи, дати відповіді на запитання с.176,
виконати завдання тестів (передані у групі Viber)
Образотворче мистецтво
Тема. Поглиблення знань про роботу художника дизайнера. Веселий фонтан
Пофантазувати, намалювати фонтан моєї мрії
Англійська мова
Тема. Свята і традиції. Підтема. Готуємось до свята.
Записати правило; вправа 4, с.: 103 (письмово, тестове завдання); вправа 5, с.: 103
(письмово, вставити виділені прийменники).
ПРИЙМЕННИКИ
Прийменник
це службова частина мови,
яка
встановлює зв’язки між іншими словами в реченні. Прийменники: on,
in, at мають такий переклад:
On - на чомусь;
In - в чомусь;
At - біля чогось.

5 клас
Українська мова
Тема: Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
https://www.youtube.com/watch?v=yh_b4PfD1Bo
Параграф 60.
Вправи 470, 472(усно)
474(письмово)
Математика
https://www.youtube.com/watch?v=sh9jr3RKS44
https://www.youtube.com/watch?v=ttnL8GdNVPk
Параграф 21-24. № 666, 668, 670, 672
Зарубіжна література
Тема. Туве Янсон «Капелюх чарівника».
Ознайомитися з біографією Туве Янсон с.226-227
https://www.youtube.com/watch?v=WVHYgbvBPGs
Прочитати розділи 1-2 твору «Капелюх чарівника», переказати, переглянути
відео https://www.youtube.com/watch?v=Y_97swKG5p
https://www.youtube.com/watch?v=eZrmITdQLGE
https://www.youtube.com/watch?v=nL7ANnim9L8
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Художні засоби абстрактного живопису.
Абстрактний живопис. Д/з: створити абстрактну живописну композицію до
улюбленого
музичного
твору.
Переглянути
відео
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=pnZoFUHlr-s
6 клас
Математика
Тема: Приклади графіків залежності між величинами
https://www.youtube.com/watch?v=zyZ_8-wio24
Параграф 54.

№1540, 1542

Українська мова
Тема: Відмінювання займенників усіх розрядів.
https://www.youtube.com/watch?v=KFXV6vChTGU
Параграфи 42-43. Вправи 482(усно) 481, 487(письмово).

Географія
Тема: Властивості ґрунтів, Ґрунтовий покрив. Карта ґрунтів.
Прочитати § 56 та підсумки на с. 209. Можна переглянути відео про ґрунти
України за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=F-gK6z-kNiQ. Відповісти (
письмово в зошитах) на 5 запитань рубрики «Перевірте себе» що на с. 210.
Зарубіжна література
Тема. Роберт Шеклі «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі.
Духовне і фізичне випробування Кліві.
Ознайомитися
з
біографією
https://www.youtube.com/watch?v=DNscRPH-kss

Роберта

Шеклі,

прочитати оповідання «Запах думки», переказати, с.216-224
https://www.youtube.com/watch?v=Zrwn6ibDRZw
Біологія
Тема: Гриби. Особливості живлення, життєдіяльності грибів. Особливості будови
грибів. Розмноження та поширення грибів.
Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bL0YsMpDoIw
https://www.youtube.com/watch?v=YnyVX2mrOFc
Д/з – опрацювати §51,відповісти на запитання с.195
7 клас
Українська мова
Тема: Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонінічні й антонінічні
сполучники.
Параграфи 46-47. Звернути увагу на таблиці с.173,176!
Вправи 500, 501(усно) 503(письмово)
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Після уроків.
Вправа 3, с.: 163-164 (усно, прочитати повідомлення); вправа 4, с.: 164 (письмово,
дати відповіді на запитання, використовувати вправу 3); вправа 5, с.: 164-165
(письмово, вставити слова); вправа 6, с.: 165 (усно, прочитати діалог).
Геометрія
Побудова прямої, перпендикулярної до даної. Задачі 4, 5(с.177), №622, 623

Географія
Тема: Тихий океан.
Прочитати § 57, можна переглянути відео про географічне положення та
рельєф
дна
Тихого
океану
за
посиланнямhttps://video.novashkola.ua/7klas/geografiya-7-klas/urok-54/,
та
про
клімат
і
води
за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=P_QYLq_gFGM.
Виписати до
зошита 10 цікавих фактів про Тихий океан.
Зарубіжна література
Тема Діана Джонс. «Мандрівний замок Хаула».
Поєднання елементів казки та детективу у творі.
Читаємо або дивимося фільм чи мультфільм «Мандрівний замок Хаула».
Завдання: в робочому зошиті записати: моменти елементів казки, детективу (для
цього потрібно знати визначення , що таке казка і детектив). Визначення записати у
зошиті.
Всесвітня історія. Тема уроку: Землі Північно-Східної Русі в ХІ-ХУ ст. Великий
Новгород. Д/з: Прочитати стор.183-185. Дати розгорнуту відповідь на запитання:
чому Новгород називали боярською республікою? Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=kVWJNcS5z1M

8 клас
Алгебра
Самостійна робота з теми «Квадратні рівняння». Текст самостійної роботи у групі в
вайбері
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Територія Великобританії.
Вправа 7, с.: 130 (письмово, розкрити дужки); вправа 2, с.: 131-132 (усно, прочитати
текст, використовуючи варіанти з таблиці); вправа 3, с.: 132 (письмово, дати відповіді
на запитання).
Хімія
Тема: Практична робота №2. Дослідження властивостей основних класів
неорганічних сполук.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=YzhPPFSd-dE
(записати тему, мету, хід роботи, рівняння відповідних реакцій, висновок і
відправити фотозвіт)
Д/з - §44, № 1-3 (усно), № 172-173 (письмово) с. 230.
Географія
Тема: Етноси і нації.
Повторити розміщення міст України за
посиланням https://learningapps.org/4390318. Прочитати §55, за мал. 205 закріпити
мовну класифікацію народів, що проживають в Україні. Можна переглянути відео за
посиланням https://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-06/. Виписати
в зошит приклади одно – і багатонаціональних держав світу, відшукати їх на
політичній карті.
Основи здоров’я
Тема: Вплив забруднення грунтів на здоров’я.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=5IVFZF2gTs8
https://www.youtube.com/watch?v=GPIoKvb8tVU
Д/з - §23; РЗ с. 54 (виконати екологічний проект), опрацювати таблицю 9 с. 147
Трудове навчання. Тема уроку: Загальні уявлення про професію. Принципи
вибору професії. Д/з: описати яка професія вам подобається і чому? Переглянути
презентацію за посиланням: http://www.myshared.ru/slide/1113739/

9 клас
Фізика
Лабораторна робота №7. Вивчення закону збереження механічної енергії. Виконати
роботу у зошиті для лабораторних робіт. Опрацювати підручник с.241 - 243
Алгебра
Повторення. Формули скороченого множення та їх застосування. Виконати вправи
№1.32, 1.33, 2.21, 2.23(2 – 4). Повторити формули за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=sJk0VbaqWcU
Інформатика
Тема: Розв’язування компетентнісних задач з теми «Створення персонального
навчального середовища»

https://vsimpptx.com/urokinf/9klas/u62
Правознавство. Тема уроку: Урок узагальнення. Практична робота №7.
Працевлаштування неповнолітніх. Д/з: прочитайте подані ситуації. Запропонуйте їх
вирішення. Визначте чи всі дії учасників були правомірними, стор.151152. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=e1XqIZhmHlM
Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. У подорож.
Вправа 2, с.: 218-220 (усно, прочитати та зрозуміти текст); вправа 1, с.: 218
(письмово, завершити речення).

10 клас
Українська мова
Тема: Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні
дієприкметники, відмінювання їх.
Параграф 76.
Вправи 545(письмово) 537(усно)
Українська література
Тема: Микола Вороний. Життя і творчість митця. Т творчість М. Вороного – перша
декларація ідей і форм символізму.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0
%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0
%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%87
ТЛ: символізм.
Д/з Підручник с. 246-251.
Підготувати відповіді на запитання:
У чому трагедія Миколи Вороного як українця? Та 5 запитань «Діалог з текстом»
с.251 підручника.

Фізика
Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці. Види конденсаторів.
§44(п.1,
5).
Вправа
44(9).
Фізика
і
техніка
в
Україні
(с.262)
https://www.youtube.com/watch?v=8SaAZrLSSTs
Географія
Тема: « Особливості господарства країн Африки».
Повторіть «Країни Африки» за посиланням https://online.seterra.com/uk/vgp/3163
.
Прочитайте §41; письмово в зошитах порівняйте дві країни Африки ( на ваш
вибір) за планом: 1) первинний сектор економіки в цих країнах; 2) їх вторинний
сектор; 3) їх третинний сектор; 4) їх зовнішні економічні зв’язки.
Всесвітня історія. Тема уроку: Воєнні дії в середині 1941-1942 років. Д/з:
опрацювати §29. Складіть синхроністичну таблицю подій на фронтах Другої світової
війни. Переглянути відео за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=ATpdw6Wt6HM
https://www.youtube.com/watch?v=VkACkR8iHrc
Англійська мова
Тема. Україна. Країни виучуваної мови. Підтема. Природні ресурси
України.
Повторити Теперішній доконаний час; вправа 7, с.: 229 (усно); вправа 8, с.:
229-230 (усно).

