1 клас
Я досліджую світ
Тема. Що я святкую навесні?
Завдання: зош. с. 51, виготовити квітку маку
https://www.youtube.com/watch?v=Nwab332fzFg
Українська мова
Тема. Букви Р і р. Письмо малої букви р. Досліджуємо медіа: реклама.
Завдання : підручник с. 62, зош. с. 47 - письмо малої букви р; списати з друкованого
тексту (слова : за правилами написання диктанту) – підручник с. 62, завд. 1
https://www.youtube.com/watch?v=xjKd-vEb87U
https://www.youtube.com/watch?v=nLbL9A0CmrY
https://www.youtube.com/watch?v=UNHkWl3ZGME
Фізична культура
Тема. Комплекс вправ фізпаузи. Стрибки зі скакалкою. Естафети
https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://www.youtube.com/watch?v=2FPuQnjSAtc
https://www.youtube.com/watch?v=t7h_Ca_L6ic
Музичне мистецтво
Тема. Улюблені мультфільми
Вивчити пісню Ольги Янушкевич «А ми любимо читати»
https://www.youtube.com/watch?v=bLcTM5Rj1-E
Переглянути відеоурок
https://www.youtube.com/watch?v=Lnc0EHilKo4
2 клас
ЯДС підручник с.106-107
Українська мова підручник с.76 прочитай про білого ведмедя, виконай письмово
одне із завдань на вибір, у зош. з друкованою основою впр.1, 2 (с.42-43).
Тебе чекають захоплюючі завдання, можливість дізнатися багато нового
та цікавого! До зустрічі)))
Фізкультура
Тема. Організаційні вправи, загально розвивальні вправи, різновиди ходьби і бігу.
Удари по м’ячу, зупинка м’яча. Розвиток швидкості, витривалості, гнучкості. Рухлива
гра ( на вибір)
Виконати комплекс вправ ранкової гімнастики, різновиди ходьби і бігу, виконати
вправи з м’ячем (по можливості), пограти у рухливі ігри (за вибором)
3 клас
Природознавство
Тема. Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.
https://youtu.be/Lj47Uyzb-ow
Д / з опрацювати у підручнику с.155 – 157, у зошиті с.56 – 57, пройти онлайнтестування
«Дихальна
система.
Кровоносна
система»
https://vseosvita.ua/test/start/frh914

Англійська мова
Тема. Відпочинок і дозвілля. Підтема. Подорож.
Вивчити нові слова; вправа 2, с.: 130 (усно, прочитати розповіді); вправа 3, с.: 130
(письмово, дати відповіді на запитання, використовувати вправу 2); вправа 4, с.: 131
(усно, прочитати, доповнити речення); вправа 5 (письмово, використовувати
малюнки вправи 4).
№ АНГЛІЙСЬКЕ
ТРАНСКРИПЦІЯ
ПЕРЕКЛАД
з/п СЛОВО
1.

England

[ˈɪŋglənd] (інгленд)

Англія

2.

The USA

[juː ɛs ˈeɪ] (ю ес ей)

США

3.

Canada

[ˈkænədə] (кенеде)

Канада

4.

Ukraine

[jʊˈkreɪn] (юкрейн)

Україна

5.

To visit museums

[tuː ˈvɪzɪt mjuːˈzɪəm] (ту візіт мюзіем(з))

Відвідувати музеї

6.

To take photos

[tuː teɪk ˈfəʊtəʊ] (ту тейк феутез)

Фотографувати

7.

To travel

[tuː trævl] (ту тревел)

Подорожувати

8.

To go to the seaside

[tuː gəʊ tuː θe ˈsiːsaɪd] (ту гоу ту зе сісайд)

Їхати на море

Музичне мистецтво
Тема «Варіаційна форма в музиці»
Вивчити українську народну пісню «Ой на горі жито»
https://www.youtube.com/watch?v=AadVDfVlPy8
Прослухати варіації на тему української народної пісні «Їхав козак за Дунай»
Миколи Різоля, визначити характер музики.
https://www.youtube.com/watch?v=h3iA_oj-Z_M
4 клас
Природознавство
Тема. Степ. Рослини та тварини степів. Господарська діяльність людини в зоні степу
Параграф 44,с. 142 – 146, уважно опрацювати матеріал параграфа, дати відповіді на
запитання, скласти кілька ланцюгів живлення, що сформувалися в степу. Виконати
завдання в зошиті на відповідних сторінках
Літературне читання
Тема. Джанні Родарі. Дорога, що нікуди не вела. Перевір свої досягнення
С.151 – 154, ознайомитися з біографічними даними письменника Джанні Родарі,
прочитати казку, відповісти на запитання, назвати головних героїв казки, дати
письмову відповідь на запитання «У чому головна думка казки?».Опрацювати
запитання і завдання «Перевір свої досягнення»
Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Школа у Британії.
Вивчити нові слова; вправа 1, с.: 104 (усно, прочитати діалог); вправа 2 (письмово,
заповнити речення, користуватися діалогом).
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.

АНГЛІЙСЬКЕ СЛОВО

ТРАНСКРИПЦІЯ

ПЕРЕКЛАД

Maths
Reading
English
Music
Art

[mæθ] (мес)
[ˈriːdɪŋ] (рідін)
[ˈɪŋglɪʃ] (інгліш)
[ˈmjuːzɪk] (мюзік)
[ɑːt] (ат)

Математика
Читання
Англійська мова
Музика
Мистецтво

6.
7.
8.
9.

PE
Nature Study
Handicrafts
Computer Studies

[ˈpiːˈi] (пі і)
[ˈneɪʧə ˈstʌdɪ] (неіче стаді)
[ˈhændɪkrɑːft] (хендікрафтс)
[kəmˈpjuːtə ˈstʌdɪ] (компюте стадіз)

Фізкультура
Природознавство
Трудове навчання
Інформатика

Музичне мистецтво
Тема. Повернення додому, в Україну
Вивчити пісню М. Глінки «Гуде вітер вельми в полі»
https://nashe.com.ua/song/15341
https://www.youtube.com/watch?v=E12qmSsVdl8
Прослухати українську народну пісню на вірші Т.Г.Шевченка «Реве та стогне Дніпр
широкий»
https://www.youtube.com/watch?v=3ty0aWDlyus
5 клас
Зарубіжна література
Тема. Туве Янсон «Капелюх чарівника». Чарівність художнього світу
твору.
Прочитати розділи 3-4 твору «Капелюх чарівника»,
https://www.youtube.com/watch?v=K7amGHJFsIk
https://www.youtube.com/watch?v=JOgXiFCQoeU
переказати, скласти кросворд до прочитаних розділів
основи здоров’я
Тема: Безпечне довкілля. Наслідки забруднення довкілля для життя і здоров’я
людини. Способи збереження природного середовища.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=kV8J0Nvwjy0
https://www.youtube.com/watch?v=GPIoKvb8tVU&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=9kb3y6uBRg4
Д/з – §28, РЗ с. 56
Фізична культура
Відпрацювання техніки метання м’яча.
Англійська мова
Тема. Свята та традиції. Підтема. Моє улюблене свято.
Повторити лексичний матеріал теми; виконати проєктну роботу: на альбомному
аркуші зобразити своє улюблене свято, написати англійською мовою 5 речень про це
свято. (На зразок використовувати постер, с.: 183).
Українська мова
Тема: Пряма мова
Параграф 63.

Вправи 486, 487(усно) 488(письмово)

6 клас
Математика
Тема: Приклади графіків залежності між величинами
https://www.youtube.com/watch?v=zyZ_8-wio24
Параграф 54.
№ 1551, 1554

Англійська мова
Тема. Шкільне життя. Підтема. Біля карти світу.
Повторити Типи запитань; вправа 4, с.: 169-170 (усно, прочитати, зрозуміти діалоги).
Українська мова
Тема: Відмінювання займенників. Приставний н у формах особових займенників
Параграф 41 (правило с.208) Скласти невелику розповідь «Я серед людей»
використавши особові та зворотний займенники в непрямих відмінках (письмово)
Фізична культура
Відпрацювання техніки метання м’яча.
Зарубіжна література
Тема. Роберт Шеклі «Запах думки». Роздуми автора про майбутнє людини та
людства. Гуманістичний зміст оповідання –віра в перемогу людського розуму.
Заповнити таблицю
Реальне у творі «Запах думки»
Риси характеру Кліві:

Фантастичне у творі «Запах думки»

Написати твір «Яким я бачу майбутнє людства»
Роботи переслати на електронну пошту synivkazosh@ukr.net
основи здоров’я
Тема: Проживання у промисловій зоні. Види небезпечних промислових об’єктів.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=6xtn-j8pe0A
Д/з – §28, РЗ с. 64-65

7 клас
Українська мова
Тема: Части, що надають слову або реченню додаткових відтінків
Параграф 48.

Вправа 509, 515(письмово)

Фізика
Тема: Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля
https://www.youtube.com/watch?v=XF0NkMTnY-w
https://www.youtube.com/watch?v=HBlDMYkyUcM
Виконати лабораторну роботу у кольорових зошитах або по зразку підручника
використовуючи відео посилання.

біологія
Тема: Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=BqFzhYLI5Zo
Пройти тести https://naurok.com.ua/test/start/275533
Д/з – §60,РЗ завд. 5-9 с. 91-92
Образотворче мистецтво. Тема уроку: Дизайн одягу. Д/з: створити модель сукні
чи чоловічого костюму. Матеріали: ножиці, клей, вирізки з журналів чи газет.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=-GaOhIzXDi4
Алгебра
Самостійна робота з теми «Лінійні рівняння та їх системи». Текст самостійної роботи
у групі в вайбері
Фізична культура
Вдосконалення техніки стрибка у довжину.
8 клас
Всесвітня історія. Тема уроку: Англійські колонії в Північній Америці. Війна за
незалежність. Д/з: опрацювати § 26. Виконати завдання № 1-3 стор.221.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=rpTaXs5-2Lo
Історія України. Тема уроку: Лівобережна та Слобідська Україна. Ліквідація
Гетьманщини. Д/з: опрацювати § 30. Охарактеризуйте діяльність К.Розумовського.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Dpg6VzQgVbY
Фізика
Тема: Електронагрівальні прилади
Параграф 35.
Вправа 35 № 3-5
хімія
Тема: Поширеність у природі оксидів, кислот, основ і середніх солей.
Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=isKTLr8xMWE
https://www.youtube.com/watch?v=0fLI7c_Ky1w
пройти тести https://naurok.com.ua/test/start/334785
Д/з – §47-48, №1-3 (усно) №180-183(письмово) с. 245
Українська мова
Тема. Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Речення з відокремленими
членами»
Д / з підготуватися до контрольної роботи , повторити вивчений матеріал с.143 – 171

Українська література
Тема. Алегоричність образів дракона Грицька, Пустельника та князя
Д / з Заповнити таблицю «Характеристика героїв», дати відповіді на запитання
літературного диктанту (письмово) .
Дракон
Пустельник
Князь
не злий

навчає грамоті

мріє, щоб Грицька вбив
лицар

Літературний диктант ІІ-ІІІ частини твору
1.З ким приїхали паничі на боротьбу з драконом ?
2.Яка нагорода за перемогу над драконом чекає лицарів ?
3.Кого зустрів Лаврін з джурою дорогою до Люботина?
4.Як називався меч Чорного лицаря?
5.Хто вказав короткий шлях Лавріну?
6)Дракон пише… ?
7.Скільки голів у Грицька?
8.З ким влаштував Пустельник зустріч князя?
9.Як називався дракон?
10.Що приніс із собою князь на зустріч з драконом?
11.Чим закінчилася зустріч князя з драконом?
12.Що сталося з Пустельником?
9 клас
Фізична культура
Спеціальні бігові вправи: біг з високим підняттям колін,біг з закиданням гомілки,
серії бігу 3х30м. https://mylifesport.ru/text.php?id=101

Українська мова
Тема: Повторення вивчених розділових знаків у складному реченні
Повторити параграфи 16, 17, 29-31
Вправа 4 с.114 (письмово)

Виконати письмово тестові завдання с.134-135.

українська література
Тема. Виразне читання уривка з роману П.Куліша «Чорна рада».
Д / з підготуватися до виразного читання уривка

Фізика
Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій.
Фундаментальний характер законів збереження в природі. §39, п.1 – 4, вправа 39(1)
Зарубіжна література
Тема. М. Булгаков. Повість «Собаче серце».
«Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби.
Завдання. Прочитати повість, можна подивитися фільм. Читаючи твір, випишіть у
зошит портрети героїв.
Англійська мова
Тема. Міста
Повторення.

Великої

Британії.

Підтема.

Міста

Великої

Британії.

Вправа 6, с.: 223-224 (усно, прочитати, зрозуміти текст); вправа 7 (письмово,
заповнити таблицю, написати про цікаві місця країн; що ви там можете побачити;
зробити).

Інформатика
Тема: Визначення тем навчальних проектів. Розробка планів виконання проектів.
https://vsimpptx.com/urokinf/9klas/u63
10 клас
Алгебра
Узагальнення і систематизація знань з теми «Похідна та її застосування». Повторити
п.18 – 25, виконати вправи №19.5, 19.6, 19.13(1), 20.2(1), 20.4(4)
Фізика
Електроємність плоского конденсатора. З’єднання конденсаторів. §44 (п. 2, 3),
вправа 44(3, а, б)

Громадянська освіта. Тема уроку: Гендерна демократія. Вибори як інструмент
демократії. Види виборчих систем. Д/з: Опрацювати стор. 65-70. Зобразити схему
принципів виборчого права.

Захист Вітчизни. Тема уроку: Подолання перешкод. Д/з: опрацювати § 37.
Виконати завдання 1-4. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=R2qm4_iQux8
Інформатика
Тема: Практична робота №3 «Використання технічних та програмних засобів для
створення, редагування, друку та пересилання документів»
https://vsimpptx.com/urokinf/documents/1760-010-praktychna-robota-3-vykorystanniatekhnichnykh-ta-prohramnykh-zasobiv-dlia-stvorennia-redahuvannia-druku-taperesylannia-dokumentiv
Українська мова
Тема: Дієприслівник. Дієприслівники
Дієприслівниковий зворот

доконаного

і

недоконаного

виду.

Параграф 78. Вправи 555, 556(усно) 558,561(письмово)

Фізична культура
Штовхання ядра (вага 4 кг.) на дальність. Загальнорозвивальні вправи, спеціальні
впраи для вивчення техніки штовхання ядра. https://mylifesport.ru/text.php?id=34

