1 клас
Я досліджую світ: підручник с.41-42 , зош. с. 36
https://www.youtube.com/watch?v=GOPyrnbA3ns
https://www.youtube.com/watch?v=pGLMj-HLOfk
https://www.youtube.com/watch?v=9tdpNasLmHI
https://www.youtube.com/watch?v=llN459rlnuQ
Українська мова: підручник с. 44, зош. с. 30 – письмо малої букви є
https://www.youtube.com/watch?v=cqO_Is-QrJg
Математика: підручник с. 166-168, зош. с. 37-38
https://www.youtube.com/watch?v=F2H762H_oNI
https://www.youtube.com/watch?v=xMSP0oH1_Qk

2 клас
ЯДС підручник с. 68-72, зошит з друкованою основою с.38-40
Українська мова с.55 підручника, впр. 2 (підручник с.55 виконай письмово)
Англійська мова
Прочитати вправи 1, с.: 98, 4, с.: 99 (усно).
Вивчити нові слова:
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

Head
Arm
Hand
Finger
Leg
Toe
Small
Big

[hed] (хед)
[ɑːm] (ам)
[hænd] (хенд)
[ˈfɪŋgə] (фінге)
[leg] (лег)
[təʊ] (теу)
[smɔːl] (смол)
[bɪg] (біг)

голова
рука
рука (кисть)
палець (руки)
нога
палець (ноги)
малий
великий

3 клас
Українська мова

Тема. Дієслово. Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у
реченні. Складання речень за малюнками
Рекомендую переглянути відео про дієслово
https://youtu.be/gumUoLehLKA
Д/з повторити правило с. 111, с. 157 – 158 Вправа 388 (усно), Вправи 389, 391
(письмово)
Математика
Тема. Ділення круглого числа на кругле виду 800 : 200 шляхом добору. Задачі на
знаходження четвертого пропорційного
Д/з с. 128 – 129 №*39, 844 (усно), № 842, 845, 846, 847 (письмово)
Літературне читання
Тема. Відомості про Карла Коллоді. Пригоди Піноккіо». Головний персонаж,
зовнішність, характер, вчинки.
Д/з читати с. 146 – 151, давати відповіді на запитання с. 152, стисло переказувати.
Інформатика
Тема: Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації. Режим
змінювання слайдів.
Підручник с.90-94

Зошит с.44-45

4 клас

Літературне читання
Тема. «Я люблю читати» Леся Українка. У маленькій хатинці, у тихім куточку… Тиша
морська
Підручник «Я люблю читати» Леся Українка. У маленькій хатинці, у тихім куточку…
Тиша морська с.122-123 ( виразне читання віршів, відповіді на запитання) Читання
відеопоезії на каналі ютуб https://www.youtube.com/watch?v=DGGzZPn7pI, https://www.youtube.com/watch?v=hWF4FKkXsZU
Українська мова
Розвиток навичок списування . Списати текст, вставити орфограми ( за посиланням)
Математика
Тема. Письмове множення на круглі числа. Розв’язування задач вивчених видів.

С. 146-147, № 933 – 941. Додатково переглянути пояснення на
https://www.youtube.com/watch?v=qcaX7h9UTB0

Англійська мова

Тема. Подорож. Підтема. Карта міста. Натисніть для отримання завдання!

5 клас

Українська мова

Тема: Узагальнювальне слово у реченнях з однорідними членами. Двокрапка
при узагальнювальних словах.
Параграф 55. Вправи 438, 444.

Математика
Тема: Знаходження числа за його відсотком
https://www.youtube.com/watch?v=19AikTQPxXw
https://www.youtube.com/watch?v=eEao3zimcoc
https://www.youtube.com/watch?v=wKeZ9EpVoPs
Параграф 38. № 1109, 1111, 1113, 1115

Зарубіжна література Тема. "Аліса в Країні Див"Образ Аліси, свт її уяви і захопливі
пригоди".
Переказувати другий розділ твору Л.Керролла "Аліса в
Країні Див".
Заповнити таблицю:

Характеристика образу Аліси з твору «Аліса в Країні
Див»
№
з/п

Риси характеру Аліси

Приклади з твору

Образотворче мистецтво
Тема уроку: Шедеври та пам’ятки архітектури України. Д/з: підготувати
інформацію про пам’ятки архітектури рідного краю.

6 клас
Математика
Тема: Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=aDycWgmlWCs
Параграф 49. № 1361, 1364, 1366, 1368

Географія

Тема: Озера. Штучні водойми.
Опрацювати §50, за матеріалом підручника скласти схему в зошиті «Типи
озерних улоговин» з прикладами озер; озера вказані в параграфі відшукати на
карті; розпитати у рідних про штучні водойми нашої місцевості.

Зарубіжна література Тема. Мацуо Басьо. Хайку. Зображення станів природи в ліриці
поета. Роль художньої деталі. Підтекст.
Завдання.Письмово дати відповіді на питання рубрики
підручника "Перевірте себе", с.175, скласти хайку.

Біологія
Тема: Покритонасінні (Квіткові)
Д/з - §45; тести с.169, зап. 1-3, с.170
https://www.youtube.com/watch?v=nLV3REdIxMg

7 Клас
Англійська мова
Тема. Велика Британія. Лондон. Підтема. Повторення.
Виконати тестове завдання (письмово); повторити лексичний матеріал теми;
граматичний матеріал: (Артикль з власними назвами).
Натисніть для отримання ТЕСТУ!

Українська мова

Тема: Види прийменників за будовою.
Параграф 42. Вправи 442(усно), 443 письмово.

Географія

Тема: Природні зони Євразії. Об’єкти Світової спадщини
ЮНЕСКО (продовження).
Опрацювати §48, завершити оформлення таблиці в зошиті по характеристиці
природних зон; за картами атласу порівняти розміщення природних зон в
Євразії та Північній Америці. Переглянути презентацію за
посиланнямhttps://naurok.com.ua/prezentaciya-prirodni-obekti-vrazi-zaneseni-dospisku-vsesvitno-spadschini-yunesko-56077.html

Геометрія
Тема: Дотична до кола та її властивості.
П. 20, №508, 510, 516

Зарубіжна література
Прийом "Пофантазуйте": опишіть хлопчика, якийм він стане у дорослому житті.
Змалюйте інтерєр чарівної крамниці, у яку випадково потрапили ви. Що там могло
бути?.
Дати відповідь на запитання (письмово): чи не зіпсує характер дитини батько, яки
йні в чому не відмовляє синов, купляє усе, що той забажає?

Всесвітня історія
Тема уроку: Держави Центральної та Східної Європи в Х-ХV ст. Д/з: опрацювати §
25.

8 Клас
Англійська мова
Тема. Музика. Підтема. Повторення.
Виконати письмові завдання; повторити лексичний матеріал теми; граматичний
матеріал: Модальні дієслова, (с.: 107).
Натисніть для отримання завдання

Хімія
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми: «Загальна характеристика
оксидів, кислот і основ.
Д/з – повторити §30-40; №156-154(письмово) с. 214; виконати тест
Натисніть для отримання тесту

Географія

Тема: Статево - віковий склад населення. Демографічна ситуація.
Опрацювати §50, зробити висновки щодо статевого і вікового складу населення
світу і України; скласти схему в зошиті «Типи відтворення населення» з
короткою характеристикою і прикладами; аналіз статево – вікових пірамід за
мал.192 і 193.

Алгебра
Тема: Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні
множники.
П. 21, №729 (1,3,5,7), 744 (1-3), повторити п.1 – 5
https://www.youtube.com/watch?v=rVrqcIyFG_w

Основи здоров’я
Тема: Мотоцикл і безпека. Правила для мотоциклістів та пасажирів мотоцикла.
Небезпека керування транспортним засобом у нетверезому стані.
Д/з - §20; крос-тест с. 129, блок-схема с. 130, РЗ с.49-52(практичне заняття)

Трудове навчання
Тема уроку: Технологія термічної обробки металів.

9 Клас
фізика
Розв’язування задач. Задача 4 (с. 224), вправа 35 (5)

алгебра
Частота та ймовірність випадкової події. П. 22, №22.4, 22.8, 22.10

Правознавство
Тема уроку: Шлюб і сім’я. Д/з: опрацювати § 17.

Інформатика
Тема: Створення таблиць засобами HTML.
https://www.youtube.com/watch?v=4nEfJ5Qo7oY
Повторити розділ 9.

Виконати практичну роботу в кінці розділу.

Географія

Тема: Транспорт України.
Опрацювати §36, закріпити за картою розміщення магістралей, морських і
річкових портів, аеропортів, міжнародних транспортних коридорів; порівняти
структури пасажирообігу й вантажообігу в Україні і світі ( мал. 161, 162 і 153,
154).
Переглянути
відео
«Транспорт
України»
за
посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=owJF0YIOC3Q

Історія України
Тема уроку: Наддніпрянська Україна в 1907 – 1914 рр.
Д/з: опрацювати § 40.

Англійська мова
Тема. Чому б не познайомитися ближче? Підтема. Що ми будемо робити?
Повторити Майбутній неозначений час; виконати вправи 4, 5, 6, 7, с.: 193-194
(письмово).

10 клас
Географія

Тема: Канада. Місце країни у світі та регіоні. Система розселення. Особливості
сучасного розвитку. Зовнішні економічні зв’язки.
Опрацювати §37; робота з картою с. 203, закріпити розміщення найбільших
центрів секторів економіки; переглянути відео « Наші найперші: Українські
відкривачі Канади» за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=6RGl0hoq83o

Всесвітня історія
Тема уроку: СРСР у системі міжнародних відносин напередодні ІІ світової війни. Д/з:
опрацювати § 27.

Українська мова

Тема: Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання
прикметників.
Параграф 63. Вправи 456(твір + тестові завдання онлайн)

Українська література

Тема: Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль
родини, оточення у формуванні світобачення. Збірка поезій «На крилах пісень».
ТЛ: неоромантизм.
Підручник с.223-230. Скласти хронологічну таблицю.

Англійська мова
Тема. Спорт і дозвілля. Улюблений вид спорту.
Записати слова в словники, знайти переклад, вивчити: вправа 3, с.: 198. Виконати
письмово вправи 1, 2, с.: 198, вправа 4 с.: 200.
Усно прочитати завдання вправи 3, с.: 199-200.

Фізика
Розв’язування задач з термодинаміки. Вправа 38 (5,6)

