1 клас
Дорогі першокласники! Вітаю вас із святом Останнього дзвоника онлайн!
Я досліджую світ
Тема. Підсумковий урок за темою. Підсумковий урок за рік
Завдання: зош. с. 64, опрацювати правила безпечного відпочинку та
оздоровлення влітку
https://www.youtube.com/watch?v=10M16FZryRk
Українська мова
Тема. Підсумковий урок за рік
Завдання : читати дитячі книги під час літніх канікул
https://www.youtube.com/watch?v=2Q-6S3W7xF4
https://www.youtube.com/watch?v=ICyLekCeFU0
Фізична культура
Тема. Підсумковий урок
https://www.youtube.com/watch?v=CB8knPllLp8
Англійська мова

Тема. Школа. Підтема. Все, що я знаю!

Повторення вивченого за рік; повторення алфавіту.

2 клас
ЯДС користуючись підказкою підручника на с. 140, виготуй аплікацію «Літо»
Математика спробуй скласти і розв’язати цікаві задачі про літні місяці
Українська мова: Позакласне читання Р. 17
Англійська мова
ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА. ГОВОРІННЯ.
ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ
I.Прочитайте, перекладіть діалоги.
1. Користуючись зразком, замість пропусків вставте своє ім’я, та
ім’я свого друга.

—Hi!
—Hi!
—What is your name?
—My name is … . And what is your name?
—My name is … . I want to be your friend.
—Yes, sure. Let us be friends!

1. Запитайте свого друга, про його (її) улюблений день тижня (за
зразком).
— What is your favorite day?
— My favorite day is ….
—What day is it today? It is ….
МОНОЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ
Розкажіть про свою улюблену пору року.

3 клас
Українська мова
Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік
Д / з пройти онлайн-тестування «Підсумок за рік»
https://vseosvita.ua/test/start/mtf816

Математика
Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів. «Нестандартні задачі». Підсумок
за рік
Д / з с. 180-181, виконати запропоновані «Нестандартні задачі» (усно)
Літературне читання
Тема. Позакласне читання «Сучасна дитяча проза». Підсумковий урок.
Д / з прочитати розділ «Сучасна дитяча проза», давати відповіді на запитання.
Фізична культура
Тема. Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гігієнічної гімнастики без
предмета. Метання малого м’яча «із-за спини через плече» на дальність з місця, у
горизонтальну ціль ( ширина 1,5 м) з відстані 10 – 12 м. Рухливі ігри.
Виконати комплекс вправ, перегянувши відео за посиланням!
https://youtu.be/XlTHEbVe5jQ
4 клас
Літературне читання
Тема. Перевір свої досягнення
Виконати завдання на с. 185 , виконати підсумкові тести за рік
Українська мова
Тема. Повторення і узагальнення вивченого. Підсумок за рік
Сс. 187 – 188 , виконати запропоновані завдання
Математика
Тема. Підсумковий урок. Узагальнення і систематизація знань
с.189 – 190, № 1236 – 1246, виконати запропоновані завдання
Фізкультура
Тема. Підсумковий урок за рік
Основи здоров’я
Тема. Виконання проекту «Здоров’я – всьому голова!»
Розробити змагання щодо тематики здорового способу життя
5 клас
Англійська мова
СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. ГОВОРІННЯ.
МОНОЛОГ. Розкажіть про визначні місця Лондона.
ДІАЛОГ. Запитайте свого друга (подругу) про місце, де він (вона) народилися, їх
маленьку Батьківщину.
Математика
Тема: Підсумковий урок.
Повторити матеріал вивчений потягом навчального року.
Українська література
Тема: Підсумковий урок.
Написати есе «Мій шлях до успіху»

Природознавство
Навчальний проект. Смітити не можна переробляти (про «друге життя» побутових
речей)
Фізична культура
Вправи на відпрацювання тактичних дій, двостороння гра.
https://studfile.net/preview/5725821/page:14/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra
6 клас
Математика
Тема: Підсумковий урок.
Повторити матеріал вивчений потягом навчального року.
Українська мова
Тема: підсумковий урок.
Придумати завдання з української мови на літні канікули своєму сусідові по парті.
Протягом канікул виконати завдання, запропоноване однокласником.
географія Тема: Підсумковий урок.
Пограйте у розвивальні онлайн ігри за посиланнями :
1) гра « Тварини світу» http://learningapps.org/watch?v=4zyfg4qa;
2) гра « Природа навколо нас» http://learningapps.org/watch?v=ys2pa55a
Фізична культура
Вправи на відпрацювання тактичних дій, двостороння гра.
https://studfile.net/preview/5725821/page:14/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra
Англійська мова
Повторення.
Повторити вивчений лексичний та граматичний матеріал протягом року.
Українська література
Тема: Підсумковий урок.
Скласти 12 тестових завдань І рівня на повторення. Повторити вивчені поняття з
теорії літератури.
7 клас

хімія
Підведення підсумків
Віртуальна екскурсія до краєзнавчого музею
https://www.youtube.com/watch?v=sCRzMQyMvtY
та водоочисної станції https://www.youtube.com/watch?v=M1YX6GrfbEc
https://www.youtube.com/watch?v=pNIeLL9s828

Англійська мова

Повторення.
Повторити лексичний та граматичний матеріал, що вивчався протягом року.
Інформатика
Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.
Повторити матеріал вивчений протягом року!

Географія
Тема: Узагальнення з теми Океани»
1. Розгадайте кросворд «Океани» ( дивись тут)
2. Пограйте у онлайн гру «Тихий океан» за посиланням
https://learningapps.org/watch?v=pkr0rafxk20
8 клас
Фізична культура
Вправи на відпрацювання тактичних дій, двостороння гра.
https://studfile.net/preview/5725821/page:14/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra

Географія
Тема: Підсумковий урок.
Розгадайте онлайн вікторину «Моя Сумщина» за посиланням
https://learningapps.org/watch?v=pj85d5u7519
Інформатика
Тема: Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

біологія
Тема: Узагальнення. Цілісність організму людини. Взаємодія регуляторних
систем
Д/з – с. 287 - 289
9 клас

географія Тема: Підсумковий урок
1.Ознайомтесь з географією відомих брендів України за картосхемою.

2. Пройдіть онлайн тестування по темі «Україна» за посиланням
http://distance.edu.vn.ua/geo_test/g91.html
Геометрія
Узагальнення навчального матеріалу Розв’язування прямокутних трикутників
№21.3, 21.18

Фізика
Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі
https://www.youtube.com/watch?v=STTLrmA8wqo

біологія
Тема: Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем
Д/з - §64, с. 248
Підведення підсумків

Фізична культура
Вправи на відпрацювання тактичних дій, двостороння гра.
https://studfile.net/preview/5725821/page:14/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra

10 клас
Геометрія
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Координати і вектори. Повторити
п.38 - 42, виконати вправи №43.25, 43.29, 43.41, №43.43, 43.44, 43.46

Фізика
Узагальнення матеріалу, вивченого за рік. Механічні коливання і хвилі.
Повторити §19 - 23, виконати вправу 20(1 – 5)

Українська мова
Тема: Підсумковий урок.
Вести підготовку до ЗНО. Виконувати тестові завдання за посібником І. Павлів.

хімія
Підведення підсумків

Фізична культура
Вправи на відпрацювання тактичних дій, двостороння гра.
https://studfile.net/preview/5725821/page:14/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/digitalfizra

