1 клас
Я досліджую світ
Тема.
Що
я
святкую навесні?
Українська мова
в
інтегрованому курсі: навчаюсь добирати потрібну інформацію з малюнків
Завдання: підручник с. 61, скласти розповідь за малюнком: які дії людей
шкодять природі
https://www.youtube.com/watch?v=qsmPspFxOhA
https://www.youtube.com/watch?v=EZlzH6ka6zo
https://www.youtube.com/watch?v=jzkdJpdkFgU
Українська мова
Тема. Письмо вивчених букв, складів, слів, речень
Завдання : читати додатково, розвиток зв’язного мовлення: зош. с. 42-43
https://www.youtube.com/watch?v=SB4PK2HT2TQ
https://www.youtube.com/watch?v=lS6Pn8kiaM8
Математика
Тема. Віднімання круглого числа від двоцифрового. Віднімання двоцифрових чисел
Завдання: підручник с.192-193, зош. с. 15 урок № 107
https://www.youtube.com/watch?v=qV46DfFtEls
https://www.youtube.com/watch?v=L84uB7v9iFk
Образотворче мистецтво
Тема.
Використання образотворчої діяльності
поліпшення емоційного стану.
Кішка –муркотушка
https://www.youtube.com/watch?v=XmqST6Y4M1M

для

задоволення

та

2 клас
ЯДС підручник с.103-105, зош. з друкованою основою с.58-60
Математика №934-942
Українська мова: підручник: правило на с.75 рекомендую запам’ятати,
впр.1,2,3с.75 (усно), впр.4(письмово), у зош. з друк. основою на с.41-42 впр1,2,3
(письмово).
Англійська мова
Тема. Це я. Підтема. Час історій.
Повторити слова; виконати завдання (поєднати слова з малюнками; зафарбувати
предмети одягу).
3 клас
Українська мова
Тема. Аналіз контрольної робота. Узагальнення і систематизація знань учнів.
Д/
з
пройти
онлайн
–
тестування
за
посиланням
https://vseosvita.ua/test/start/mtj888 , виконати завдання на картці
Картка
1. Спиши текст, розкриваючи дужки та вставляючи пропущені букви.
Біля твоєї хати цвітут(ь) мал(ь)ви. Вузенька сте(ж/ш)кА біжить (до)криниці. Там
росте калина або шумит(ь) молоденька тополя. (За)хатою цвітут(ь) вишні і яблуні.
(З)поля вітерець(ь) доносит(ь) запах жита і гречки. Долітає гуркіт моторів. Звідси
починається (Б/б)батьківщина.

2. Скласти звукову модель і визначити кількість букв і звуків у слові
ЯБЛУНІ.
3. Поділи рисками слова на склади для переносу.
Мальви, біжить, стежка, молоденька.
4. Випиши з поданого тексту друге речення і надпиши над кожним
словом частину мову. Підкресли члени речення.
Математика
Тема. Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу.
Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами
https://youtu.be/KO_N3ubPn68
Д/ з с.150 -151 № 995, 996, 997, 998, 999, 1000 ( письмово)
Літературне читання
Тема. Контрольна робота . Робота з літературним твором А.Григорук
«Чий песик»
Д/

з

прочитати

текст

А.Григорук

«Чий

песик?»

за

посиланням

http://abetka.ukrlife.org/grygoruk6.html , виконати завдання до нього .
Завдання до тексту «Чий песик?»
1. Згадай і запиши назви 2-3 творів та їх авторів, які ти читав (читала) на уроках,
у яких розповідається про життя твоїх однолітків.
2. Визнач жанр прочитаного твору.
3. Визнач і запиши головну думку прочитаного твору (чого навчає, до чого
закликає).
4. Випиши з тексту речення, у яких розповідається про те, як хлопці піклувалися
про песика.
5. Випиши дійових осіб прочитаного твору.
6. Напиши поради для хлопчиків, як їм слід піклуватися про песика (5 –7)
Природознавство
Тема. Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання
https://youtu.be/eJtdTXPURVQ
Д / з опрацювати у підручнику с. 153 – 155, давати відповіді на запитання, у зошиті с.
55 – 56 .
Основи здоров’я
Тема. Творчі здібності. Розвиток фантазії та уяви
Д / з опрацювати у підручнику с. 134 – 138, у зошиті с. 50 – 51.

4 клас
Літературне читання
Тема. Ганс Крістіан Андерсен. Гидке каченя (скорочено)
Дочитати казку до кінця, с.147 – 150, відповісти на запитання. Письмово в зошиті
відповісти на запитання «Яка головна думка казки?». Скласти і записати своє
запитання до казки https://www.youtube.com/watch?v=iMZLeGiI-YQ
https://www.youtube.com/watch?v=GQhvekMcssE
Математика
Тема. Порівняння дробів. Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа
с.170 – 171, уважно опрацювати правило, знати, як порівнюються дроби, виконати всі
запропоновані завдання
https://www.youtube.com/watch?v=CYIVb5II3H8
https://www.youtube.com/watch?v=rr38US1_UHw
Я у світі
Тема. Навчальний проект « Подорожуємо країнами світу»
Переглянути презентацію за посиланням, підібрати цікавий матеріал про країну, в
якій ти мрієш побувати і підготувати цікаву розповідь для своїх товаришів про цю
країну
https://drive.google.com/file/d/1bHbCLJ1dVKlI8a30rJjvsFsFsATNO_de/view
Трудове навчання
Тема. Ознайомлення з поняттям професія.
Дізнатися про особливості професій батьків. (Де, ким працюють батьки, які види
діяльності вони виконують, чим приваблює їх ця професія)
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.
5 клас

Історія України. Тема уроку: Міста і села в минулому і зараз. Д/з: опрацювати
§ 22. Назвати відмінності між містом і селом. Робочий зошит стор.56.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=s8CeEscHjT8
Природознавство
Екосистеми. Рослинний і тваринний світ своєї місцевості. §44

Математика
Тема: Розв’язування задач
Параграф 27-28

№ 754, 756, 765.

Фізична культура

Відпрацювання техніки метання м’яча.
Українська мова
Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий твір роздум на тему, пов’язану з життєвим
досвідом учнів у художньому стилі.
Написати твір на одну з тем: «Чому людина має бути чемною», «Чому потрібно
захищати слабших». «Чому потрібно вивчати іноземну мову».

6 клас
Інформатика
Тема: Створення програмних об’єктів.

https://www.youtube.com/watch?v=35YHa7v5bKM
Повторити параграф 3.1

Українська мова
Тема: Відмінювання займенників усіх розрядів. Тренувальні вправи.
Параграфи 44-45. Вправи 497, 503(письмово),

506(усно)

Всесвітня історія. Тема уроку: Давня Індія. Д/з: опрацювати § 15. Описати
природно-географічні умови Індії. Позначити на контурній карті. Переглянути відео
за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=9CT6MNiFVCs
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Батальний жанр. Д/з: намалювати
композицію на історичний сюжет. Переглянути презентацію за посиланням:
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-batalniy-zhanr-108308.html
7 клас
Зарубіжна література
Тема. Обрах Софі, світ її мрій, бажань, жахів.
Завдання. У робочому зошиті роботу виконати кольоровими олівцями так:
спочатку запишіть моменти добра – зафарбуйте яскравими кольорами (наприклад,
намалюйте капелюшок – рожевий колір, молоду дівчину чи дуже стару – яскравим
кольором);
зло опишіть – домінувати будуть темні кольори.
Р.S. У кого є можливість передати мені зошити, буду рада. У разі чогось
незрозумілого – пишіть у Вайбері, телефонуйте.

біологія
Тема: Поняття про екосистему та чинники середовища.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=cfAeLlmCPKw&t=101s
Д/з – §57-58, виконати міні-проект с. 255

Українська мова
Тема: Частка як службова частина мови. Частки словотворчі та мовотворчі
Параграф 48.

Вправи 507, 516(письмово)

Геометрія
Самостійна робота з теми «Коло та круг». Текст самостійної роботи у групі в вайбері

Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Мій улюблений шкільний предмет.
Написати розповідь про свій улюблений шкільний предмет. (12 речень);
Повторити лексичний матеріал; Теперішній неозначений час.
Основи здоров’ я
Тема: Профілактика захворювань, що набули соціального значення. Наслідки
вживання наркотиків. Практичне завдання.
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/328025
Переглянути відео: https://naurok.com.ua/prezentaciya-profilaktika-zahvoryuvanscho-nabuli-socialnogo-znachennya-naslidki-vzhivannya-narkotikiv-mifi-i-fakti-pronarkotiki-172603.html
Д/з – §26, 27 (оглядово), РЗ с. 54 – 55, практ. заняття «Створення реклами
здорового способу життя» с. 164 - 165
8 клас
Фізична культура

Біг на короткі дистанції на відрізках 30-60 м.
Фізика
Тема: Закон Джоуля-Ленца.
https://www.youtube.com/watch?v=12vog4mH4Sk
Параграф 34.

Вправа 34 № 4-6.

Інформатика
Тема: Розв’язування компетентнісних задач.
Повторити вивчену тему.

Англійська мова
Тема. Велика Британія та Україна. Підтема. Життя у Британії.
Вивчити лексику, записати у словники; вправа 2, с.: 134-135 (усно, прочитати текст,
використовуючи речення з таблиці, с.: 134); вправа 5, с.: 136 (письмово, розкрити
дужки).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО
A thistle
A rose
A shamrock
A leek
A red dragon
A daffodil

ТРАНСКРИПЦІЯ
[θɪsl]
[rəʊz]
[ˈʃæmrɒk]
[liːk]
[red ˈdrægən]
[ˈdæfədɪl]

ПЕРЕКЛАД
Будяк
Троянда
Трилисник
Цибуля-порей
Червоний дракон
Блідо-жовтий нарцис

Алгебра
Розв’язування задач. Завдання в тестовій формі №6 «Перевірте себе» (с.190), №7 –
12

Геометрія
Розв’язування задач на обчислення площ многокутників. Повторити п.20 – 23,
виконати вправи №784, 787

9 клас
Алгебра
Тотожні перетворення раціональних виразів. Повторити за підручником 7кл. п.4 –
11, розв’язати №1.34 (1, 2), 3.29(2),8.28 (1 – 4) з підручника «Алгебра – 9»

Англійська мова
Тема. Міста Великої Британії. Підтема. Міста Великої Британії.
Повторення.
Вправа 3, с.: 220-221 (усно, прочитати текст); с.: 222 (письмово, дати відповіді на
запитання, використовувати текст).

хімія
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Органічні сполуки»
Д/з – § 42, повторити §§26 – 41, завдання 14 – 21 с.200, підготуватись до
контрольної роботи
Біологія
Тема: Стабільність екосистем та причини її порушення
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=SQ09khz9Fsw
Д/з – §54, опрацювати завдання 1 – 14 с.295 - 296
Основи здоров’я
Тема: Сучасний комплекс проблем безпеки. Безпека як потреба людини. Види і
рівні загроз. Заходи безпеки.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=tHWaT-8KYe8&t=38s
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/328574
Д/з – §27, РЗ – практ. вправа с. 55, 56, опрацювати мал. 50 с. 193, запитання с. 194

Всесвітня історія. Тема уроку: Спроби модернізації Османської імперії. Д/з:
опрацювати §25 до стор.208. Виконати завдання № 13 стор.210. Переглянути
відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zdW1DnyFV98
Трудове навчання. Тема уроку: Випрямляч змінного струму. Схеми
виправлення. Д/з: поясніть явище змінного струму.
10 клас
Англійська мова
Тема. Україна. Країни виучуваної мови. Державні свята України.
Повторити Минулий неозначений час; вправи 1, 2, с.: 232-233 (письмово); вправа 4,
с.: 234 (письмово); написати повідомлення про державні свята України. (15 речень).

хімія
Тема: Розрахункові задачі. Обчислення за хімічними рівняннями кількості
речовини, маси або об’єму за кількістю речовин, масою або об’ємом реагенту, що
містить певну частку домішок.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=jxgZfLvmEjU (виписати
формули і приклади розв’язування задач у зошит та виконати задачі любого
варіанту і прислати фотозвіт)
Д/з – §13, № 1 – 3 (письм) с. 83

Інформатика
Тема: Види систем обробки текстів. Комунікаційні технології.
https://vsimpptx.com/urokinf/documents/1759-009-vydy-system-obrobkytekstivkomunikatsiini-tekhnolohii

Біологія
Тема: Статеві клітини. Особливості гаметогенезу у людини
Пройти тести: https://naurok.com.ua/test/start/326551
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=xy1uiCmqN0k
Д/з – §49, запитання 1 – 6 с. 180

Українська література
Тема: Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії «Блакитна
Панна» Миколи Вороного.
За підручником с.249-250.
Вивчити поезію «Блакитна Панна» напам’ять.
Заповнити таблицю, зробити висновки щодо частоти вживання та ролі
різноманітних образів у вірші.
Зорові
Прозорі шати

Образи
Слухові
Земля виспівує

Запахові
Весна запашна

Історія України. Тема уроку: Опір окупантам. Український визвольний рух.
Поліська Січ. Тарас Бульба(Боровець). Д/з: опрацювати стор.202-205.
Розглянути запитання на стор.205. Виписати головні події. Переглянути відео
за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=h3b6qcXqF9o

