1 клас
Я досліджую світ
Тема.
Я
досліджую весняні зміни
в
житті звірів.
Українська мова
інтегрованому курсі: складання розповіді за малюнком про життя звірів навесні
Завдання: зош. с. 50, скласти розповідь за малюнком про життя звірів навесні
https://www.youtube.com/watch?v=hXJZxttHapc
https://www.youtube.com/watch?v=gAlLV0c3CX0
https://www.youtube.com/watch?v=uRTxNsAEpeI

в

Українська мова
Тема. Букви П і п. Письмо великої букви П. Дзвінкі і глухі приголосні. Текст.
Послідовність подій
Завдання : підручник с. 61, зош. с. 46 – письмо великої букви П , записати диктант
речень: Гріє ласкаве сонце. Воно на небі.
https://www.youtube.com/watch?v=In9VodPeKok
https://www.youtube.com/watch?v=seXPVfdlXDk
https://www.youtube.com/watch?v=zs_gui6TQUs
https://www.youtube.com/watch?v=UzpjtbmwaMQ
Математика
Тема. Додавання круглого числа до двоцифрового. Додавання двоцифрових чисел
Завдання: підручник с.189-191, зош. с. 14-15 урок № 106
https://www.youtube.com/watch?v=y296XwSBf0s
https://www.youtube.com/watch?v=WVHUJ4JuCCg
https://www.youtube.com/watch?v=XJiTNSsTRfA
Англійська мова
Тема. Їжа. Підтема. Який сьогодні день?
Вивчити слова; вправа 5, с.: 99 (підручник, читати слова з буквою Ii (і).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Day
Today

ТРАНСКРИПЦІЯ
[ˈsʌndɪ] (санді)
[ˈmʌndɪ] (манді)
[ˈtjuːzdɪ] (т’юзді)
[ˈwenzdɪ] (вензді)
[ˈθɜːzdɪ] (сьозді)
[ˈfraɪdɪ] (фрайді)
[ˈsætədɪ] (сетеді)
[deɪ] (дей)
[təˈdeɪ] (тудей)

ПЕРЕКЛАД
Неділя
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
день
сьогодні

2 клас
ЯДС поговори з батьками про безпеку в Інтернеті та переглянь цікаві відео
https://www.youtube.com/watch?v=NOKZHMiJJ98
https://www.youtube.com/watch?v=dJn2g2zxOik
https://www.youtube.com/watch?v=MfTGJJmDP50
Математика №925-933
Українська мова підручник с.73-74, у зош. з друкованою основою впр.1 (с.41)

Фізкультура
Тема. Організаційні вправи, загально розвивальні вправи, різновиди ходьби і бігу.
Стрибки у довжину. Естафета з обручами. Рухлива гра «Космонавти»
Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики, різновиди ходьби і бігу, виконати
стрибки у довжину з місця, пограти у рухливі ігри (за вибором)
3 клас
Я у світі
Тема. Навчальний проект « Внесок українців у світову науку і культуру»
http://synivkazosh.at.ua/_tbkp/ja_u_sviti.ppt
http://synivkazosh.at.ua/_tbkp/ja_u_sviti-1.ppt
Д / з заповнити таблицю « Внесок українців у світову науку і культуру»,
скориставшись мультимедійними презентаціями
Внесок українців у світову науку і культуру
Українська культура - це історія нашої душі, вона розкриває нашу сутність та
учить нас бути українцями.
Видатний діяч
Внесок у світову культуру чи науку
1. Олег Антонов
2. Микола Лисенко
3. Катерина Білокур
4. Андрій Шевченко
5. Сергій Бубка
6. Марія Заньковецька
7. Соломія Крушельницька
8. ОлександрДовженко
9. Володимир Івасюк
10. Тарас Шевченко
11. Леся Українка
12. Євген та Борис Патони
Математика
Тема. Порівняння дробів із чисельником 1. Зображення кола, користуючись
шаблоном круга. Розв’язування складених задач
https://youtu.be/XkPOJ3OEYbM
Д / з с.148 – 150, № 986, 988, 991, 992 (письмово)

Літературне читання
Тема. Позакласне читання «Звідусюди - по казці»
Д / з прочитати розділ «Звідусюди по казці», виконати запропоновані завдання до
нього.
Англійська мова
Тема. Відпочинок і дозвілля. Підтема. Влітку.
Вивчити слова; вправа 2, с.: 128 (усно, прочитати діалог); вправа 3, с.: 129 (письмово,
знайти закінчення речень); вправа 4, с.: 129 (усно, прочитати, вставити слова за
змістом); вправа 5 (письмово, дати відповіді на запитання).
№
з/п

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

1.

To fly a kite

2.

A summer camp

ТРАНСКРИПЦІЯ
[tuː flaɪ e kaɪt]
(ту флай е кайт)
[e ˈsʌmə kæmp]

ПЕРЕКЛАД
Запускати
паперового змія
Літній
табір

3.

To visit grandparents

4.

To stay at home

(е саме кемп)
[tuː ˈvɪzɪt ˈgrænpe(ə)rənts]
(ту візіт грендперентс)
[tuː steɪ æt həʊm]
(ту стей ет хоум)

відпочинку
Відвідувати
дідуся з бабусею
Залишатися
вдома

4 клас
Природознавство
Тема. Лісостеп. Рослинний і тваринний світ зони. Господарська діяльність людини в
лісостепу
Параграф 43, с.139 – 142, уважно опрацювати матеріал параграфа, дати відповідь на
запитання,виконати завдання с.142 (після запитань). Виконати завдання на
відповідних сторінках у зошиті. https://www.youtube.com/watch?v=UCoKHBmNMSc
Математика
Тема. Аналіз контрольної роботи. Поняття про дроби. Чисельник і знаменник дробу.
Читання та запис дробів. Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа
с.168 – 169, уважно опрацювати матеріал підручника, виконати запропоновані
завдання , знати, на що показує чисельник і знаменник дробу.
Українська мова
Тема. Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь «Дієслово. Прислівник»
Завдання передано у групі Viber
Фізкультура
Тема. Легка атлетика. Організуючі та загально розвивальні вправи. Високий старт,
стартовий розбіг. Біг на дистанції. Фінішування. Спеціальні вправи бігуна. Стрибки у
довжину з розбігу, з місця через перепону. Метання малого м’яча на дальність
Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики. Пригадати техніки виконання
високого старту, стартового розбігу, фінішування. По можливості виконати стрибки
у довжину з розбігу та з місця через перепону.
Інформатика
Тема: Зберігання інформації. Носії інформації.

https://www.youtube.com/watch?v=l1s2JI39-2o
5 клас
Українська література
Тема: Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й
багатства внутрішнього світу людини.
Прочитати оповідання «Дивак». До уроку виразного читання вивчити напам’ять
уривок від слів «В бору снігу мало» до слів «…дятел порається».
Опрацювати за підручником матеріал про письменника.
Українська мова
Тема: Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і
сполучниковим зв’язком.
Параграфи 60-61. Вправи 478(усно), 480 (письмово)
Математика
Тема: Звичайні дроби. Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими
знаменниками

https://www.youtube.com/watch?v=nnA2cXcpJXI

https://www.youtube.com/watch?v=sacEgEb4Inc
Параграф 25-26.

№ 693, 711, 738

Музичне мистецтво
Тема: Музика в кіно
Підручник ст..158-163
Слухання. Є.Крилатов. Інструментальна музика до телефільму «Гостя з
майбутнього»
https://www.youtube.com/watch?v=uorTBkuTkMQ
Пісня Є.Крилатов «Крилата гойдалка»
https://www.youtube.com/watch?v=R2zSoq0os_0
Інформатика
Тема: Виконавці алгоритмів та їхні системи команд.

https://www.youtube.com/watch?v=ZmWcc7YCae8
Параграф 4.1 Відповісти на запитанні в кінці параграфа.
Англійська мова

Тема. Свята та традиції. Підтема. Урок розвитку читання.
Вправа 2, с.: 180-181 (усно, прочитати текст); вправа 4, 6 с.: 182 (доповнити
речення, використовувати текст).
6 клас

Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Урок географії.
Записати слова в словник, знайти транскрипцію, переклад (вправа 1, с.: 167);
вправа 2, с.: 168 (письмово, обрати слово за змістом); вправа 3, с.: 169 (усно,
тестове завдання).
Математика
Тема:
Приклади
графіків
залежності
https://www.youtube.com/watch?v=zyZ_8-wio24
Параграф 54.
№ 1544, 1546, 1549

між

величинами

Музичне мистецтво
Тема: Шляхами симфонії
Підручник ст..188-193
Слухання. П.Чайковський. Симфонія №6 1ч.
https://www.youtube.com/watch?v=5qPVBHguN88
Пісня В.Баснер «На безіменній висоті»
https://www.youtube.com/watch?v=5je4uRmLOMs
https://www.youtube.com/watch?v=O2wQqDgBXYQ
Українська література
Тема: Л.Глібов «Муха і Бджола». Зневага до надокучливих, ледачих людей, що
живуть за рахунок інших.

За підручником с. 220-221 (навчитися виразно читати і переказувати байку. Скласти
порівняльну характеристику образів Мухи і Бджоли (письмово). «Поміркуй над
прочитаним» с.221(усно))
біологія
Тема: Групи грибів: симбіотичні – мікоризо утворюючі шапинкові гриби. Лаб.
дослідження будови шапинкових грибів.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=QJ7vHzVK2eg
Д/з - §52; запитання с.198. виконати тести: https://naurok.com.ua/test/start/319012
Всесвітня історія. Тема уроку: Суспільне життя давніх слов’ян та духовний світ.
Д/з: опрацювати § 50 стор.221-223. Виписати імена богів давніх слов’ян.
Переглянути відео за посиланнями:
https://www.youtube.com/watch?v=UZNzsdS-swU
https://www.youtube.com/watch?v=VlqZ-T73K9g
7 клас
українська література
Тема. Морально-етична проблематика твору : добро і зло, справжня дружба і любов,
чесність і підступність.
Д / з підготувати кросворд за змістом твору або написати власний фінал повісті
«Неймовірні пригоди Івана Сили», намалювати афішу до виступу Івана Сили в
цирку.
Фізика
Тема: Момент сили. Важіль. Умови рівноваги важеля.
https://www.youtube.com/watch?v=JAYOCo-WV5U
https://www.youtube.com/watch?v=EHxY_fIpRqs
Параграф 34.
Вправа 34 № 2-4
Алгебра
Розв’язування задач з допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.
Завдання №7 «Перевірте себе» в тестовій формі (с.215), №1, 3, 10
Історія України. Тема уроку: Церковне життя на українських землях в ІІ пол. ХІУ
– ХУ ст. Д/з: опрацювати § 23 стор.203-204. Виконати завдання № 10. Переглянути
відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=UUEoWzDvnEw
Музичне мистецтво
Тема: Музика з телеекрану
Підручник ст.. 176-181
Слухання: Б.Окуджава «Нам потрібна одна перемога»
https://www.youtube.com/watch?v=OSuA-EggLmo
Музика до фільму «В бій ідуть одні старики». «Смуглянка».
https://www.youtube.com/watch?v=UE1cz7ODULw
Пісня Н.Май «Спасибі вам, фронтовики»
https://www.youtube.com/watch?v=EyTV8P0M3x0

Фізична культура
Стрибки у довжину з місця. Біг на місці. https://mylifesport.ru/text.php?id=101
8 клас
Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Розвиток граматичних
навичок.
Записати правило; написати
Королівства» (15 речень).

твір

«Географічне

положення

Сполученого

Означений артикль the
Означений артикль the може бути використаний безпосередньо перед злічуваним та
незлічуваним іменником який може бути як в однині, так і в множині. Означений
артикль вживається, коли слухачеві зрозуміло, яку саме річ ви маєте на увазі.
Правила вживання означеного артикля
Означений артикль використовується в наступних випадках:


Коли з контексту зрозуміло яку людину чи річ ми
увазі: Kyiv is the capital of Ukraine. – Київ – столиця України.

маємо



Для позначення явища природи: The nights get shorter in the summer. –
Влітку ночі стають коротшими.



Для позначення, що іменник є унікальним: The Dnipro River is near here. –
Річка Дніпро тут не далеко.



Для позначення періоду часу: This song was very popular in the 2000s. –
Ця пісня була дуже популярна в 2000-х роках.



Коли перед іменником стоїть прикметник у найвищому ступені: Peter is
the strongest man in the world. – Пітер – найсильніша людина в світі.



Коли перед іменником знаходиться порядковий числівник: She is the third
girl in this family. – Вона третя дівчинка у цій сім’ї.



Перед множиною,
якщо мається на увазі всі члени якоїсь конкретної групи: She
presents he bought. – Їй сподобались подарунки, що він купив.

liked

на

the



Перед словами following, only, very: In the following year they are going to
Portugal. – Наступного року вони збираються поїхати в Португалію.



Перед назвами танців та музичних інструментів: the salsa, the piano.

українська література
Тема. Парадокс : дракон Грицько – поет і християнин.
Д / з пройти онлайн-тестування https://vseosvita.ua/test/start/zrd818 , підібрати
і записати в зошити прислів’я про добро і зло, вірність і зраду.
біологія
Виконати
тести
з
теми
діяльність»: https://naurok.com.ua/test/start/320811

«Вища

Тема: Ендокринна система. Залози внутрішньої та змішаної секреції.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=4HRNu44gG5M

нервова

Д/з - §§ 56-57; запитання с. 248, 252, заповнити таблицю в зошиті, сфотографувати і
відправити у вайбер на номер 0680944412
Мистецтво
Тема: Стиль реалізм у живописі, музиці й театральному мистецтві
Підручник ст..246-255
http://www.myshared.ru/slide/1350725/
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-mistectva-v-8-klasi-stil-realizm-umuzici-ta-teatralnomu-mistectvi-123345.html
Геометрія
Площа трапеції. П. 23, №781, 783
9 клас
українська література
Тема. Порівняльна характеристика образів Якима Сомка та Івана Брюховецького.
Фольклорно-етнографічний матеріал у творі.
Д/з написати порівняльну характеристику образів Я.Сомка та І.Брюховецького.
хімія
Тема: Виконання тренувальних вправ та розв’язування розрахункових задач з
органічної хімії.
Д/з - §42, № 1 – 13 с. 199-200 (виконати у зошиті, сфотографувати і надіслати у
вайбер чи на пошту – ОБОВ’ЯЗКОВО!!! )
Мистецтво
Тема: Збереження мистецьких надбань. Подорож незвичними музеями світу
https://www.youtube.com/watch?v=Wo32tPyEp2w
https://www.youtube.com/watch?v=rkQS9mrGUaM
Розробити програму віртуальних подорожей і екскурсій художніми музеями світу за
допомогою ресурсів мережі Інтернет.
Українська мова
Тема: Повторення вивчених розділових знаків у простому реченні.
Повторити правила параграфів 4-6. Вправи 1 с.130(усно)
1 і 3 с.132 (письмово)
Геометрія
Повторення. Розв’язування трикутників. Повторити п. 4, №21.3, 21.4

Фізична культура
Біг 3х30. Метання м’яча на дальність. https://mylifesport.ru/text.php?id=106
10 клас
Алгебра
Самостійна робота з теми «Застосування похідної до дослідження функцій». Текст
самостійної роботи у групі в вайбері

біологія
Тема: Поняття про онкогенні фактори та онкологічні захворювання. Профілактика
онкологічних захворювань.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=c-5zkawdc_s
Д/з - §48, виконати завдання в кінці параграфа, написати рекомендація щодо
зниження захворюваності на осколочні захворювання.
Українська мова
Тема: Створення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання
дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Безособові форми на –но, -то.
Параграф 77. Вправи 546,547(письмово) 550(усно)
Громадянська освіта. Тема уроку: Завдання економіки. Д/з: опрацювати стор.
126-129. Написати есе на тему: «Для чого потрібна економіка?» Переглянути відео за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UeZQwjpp-Q0
Історія України. Тема уроку: Бойові дії в 1941-1942рр. Мобілізаційні заходи.
Тактика «випаленої землі». Д/з: опрацювати § 35 до стор.201. Скласти хронологічну
таблицю. Переглянути матеріали та відео за посиланням:
https://znohistory.ed-era.com/m5/l26
Захист Вітчизни. Прикладна фізична підготовка. Біг по пересічній місцевості. Д/з:
опрацювати § 36. Виконати завдання 1-6. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=wT4f0KTTWFM

Фізична культура
Біг 3х30. Метання м’яча на дальність. https://mylifesport.ru/text.php?id=106

