
Індивідуальний план роботи  під час карантину 

(06.04.2020-24.04.2020) 

Вчителя англійської мови Агратіни Христини Юріївни 

№ Дата Зміст роботи Час 
роботи 

Примітки 
 

1 06.03.2020 1. Планування роботи та коригування календарно-тематичного 
планування. 
2. Розробка та розсилання завдань для учнів 2-х класів: ст.86-87- 
повторення.  
3. Ознайомлення з розпорядженням про дистанційне навчання. 

8.00 – 9.00 
 
9.00 – 10.00 
 
10.00 – 11.00 

https://www.youtube.com/watch?v=AmNwlMKpw
hU 
 
https://nus.org.ua/ 
 

2 08.04.2020 1. Онлайн-консультація для дітей 1-х і 2-х класів. 
2. 2 клас –розсилання завдань на повторення теми «Їжа» ст. 89. 
3. 1 клас- ст. 87-88 літ. Q R S T. 

8.00 – 10.00 
10.00 - 11.00 
11.00 – 13.00 

https://www.youtube.com/watch?v=qwv2G2urNE
E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o9ZiY786Mu4 

3 10.04.2020 1. Онлайн-консультація для учнів 1-х і 2-х класів. 
2. Перевірка домашнього завдання. 
3. 2 клас- розсилання матеріалу для повторення теми «Овочі і 
фрукти» ст. 91. 
4. 1 клас- ст. 90-91- повторення теми «Їжа». 

8.00 – 9.00 
9.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 

https://www.youtube.com/watch?v=tO6d7uXOFZc 
 
 

4. 13.04.2020 1. Опрацювання фахової онлайн літератури.  
2. Підготовка матеріалу для 2-х класів ст. 98-99-він/вона любить. 
3. Ознайомлення про роз’яснення МОНу щодо завершення 
навчання 2019/2020 року. 

8.00 – 10.00 
10.00 – 11.00 
11.00 – 13.00 

http://journal.osnova.com.ua/ 
 
http://nvs.osv.org.ua/ 

5. 15.04.2020 1. Ознайомлення з онлайн-платформою. 
2. Онлайн-консультація з учнями. 
3. 2 клас-розсилка завдань «Пори року» і «Одяг» ст. 100-101. 
4. 1 клас- я вмію гратись. 

8.00 – 10.00 
10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 

https://learning.ua/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rfiSt_IbPzw 
 
https://learning.ua/english/vyvchaiemo-nazvy-
sezoniv-ta-misiatsiv 
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https://www.youtube.com/watch?v=8-PQ7_yGa08 

6. 17.04.2020 1. Прослуховування вебінару про викладання іноземної мови в 
умовах карантину. 
2. Розсилання домашніх завдань 2 класам- ст. 101, погода. 
3. Розсилання домашніх завдань 1 класам- повторення букв і 
звуків. 

8.00 – 10.00 
 
10.00 – 11.30 
11.30 – 13.00 

https://naurok.com.ua/webinar/vikladannya-
inozemno-movi-v-umovah-distanciynogo-ta-
onlayn-navchannya 
 
https://learning.ua/english/ziednuiemo-literu-ta-
zvuk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo 

7. 20.04.2020  1. Прослуховування онлайн-конференції про подвійний вплив 
навчання. 
2. Розсилання завдань для 2-х класів: правила читання: 
буквосполучення – ght ст. 102. 
3. Онлайн-консультація та перевірка домашнього завдання 
учнів. 

8.00 – 9.00 
 
9.00 – 10.00 
 
10.00 – 11.00 

https://linguist.ua/ru/news/onlayn-konferentsiya-
double-impact-on-your-teaching/ 

8. 22.04.2020  1. Прослуховування вебінару про використання сервісу Zoom 
для дистанційних занять. 
2. Розсилання завдань для 1-х класів, ст. 93-читання слів з 
буквою «а» (закритий склад). 
3. 2 клас- «Одяг» ст. 103, вживання his/her, Is/are. 

8.00 – 9.00 
 
9.00 – 11.00 
 
11.00 – 13.00 
 
 

https://naurok.com.ua/webinar/vikoristannya-
servisu-zoom-dlya-provedennya-distanciynih-
zanyat 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mCqGre8Zp7
A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rJXUpEkWhjc
&list=RDrJXUpEkWhjc&start_radio=1 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eDlTEs0l3O8 
 
https://learning.ua/english/znaiomymos-zi-
slovamy-iaki-poznachaiut-nazvy-odiahu 

9. 24.04.2020 1. Ознайомлення з розпорядженням про обов’язкову  перевірку 
школярів після карантину. 
2. Консультація онлайн з приводу дистанційного навчання. 
3. Розробка і розсилка завдань учням 2-х класів- ст. 104 якого 
кольору твій одяг? 

8.00 – 10.00 
 
10.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 
 

https://tsn.ua/ukrayina/u-shkolyariv-pislya-
karantinu-obov-yazkovo-pereviryat-zasvoyeniy-
material-pid-chas-distanciynogo-navchannya-
1518102.html?utm_source=share&utm_medium=
mob 
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4. Розсилка завдань для 1-х класів- ст. 94, в. 1,2,3. 12.00 – 13.00 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jM
X8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8
https://www.youtube.com/watch?v=oCAZMW4jMX8

