
Клас Вчитель Завдання 

5-А 

5-Б 

Лазар В.В. 

Чиботар О.В. 

Прочитати 28-29 параграф та записати основні визначення у зошиті.  

Виконай Вправу 1. Відеоінструкція до 

вправи1 https://www.youtube.com/watch?v=I7KP5L2LzL4&list=PLafE3aTB6J

O1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=99&t=0s 

Сфотографуй готову Вправу 1, та відправ фото своєму вчителю 

(viorellazar039@gmail.com, або на вайбер 0967814172, або на платформі 

МІЙКЛАС ) або  (oleg.cibotar82@gmail.com 

, або на вайбер 0987470855, або на платформі МІЙКЛАС ) 

Електронна версія підручника https://4book.org/uchebniki-ukraina/5-

klass/informatika-5-klas-morze-2018-2018 

Хто не має можливості працювати за комп'ютером, читає параграф 28-28, 

конспектує, та відправляє фото  своєму вчителю 

6-А 

6-Б 

Лазар В.В. 

Чиботар О.В. 

Переглянь відео 

https://www.youtube.com/watch?v=DS7WTCOiBoo&list=PLafE3aTB6JO2m6e

vEypreuZLmzjKNxE33&index=49&t=0s 

 

та повтори самостійно у себе на комп'ютері.  

Скретч 2 онлайн https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted 

Збережи проект у себе на комп'ютер (Відеоінструкція як зберегти проект 

для того щоб відправити його на оцінювання  

https://www.youtube.com/watch?v=JCIV0gFBVuY) 

Відправте проект на оцінювання своєму вчителю 
(viorellazar039@gmail.com, або на вайбер 0967814172, або на платформі 

МІЙКЛАС ) або  (oleg.cibotar82@gmail.com, або на вайбер 0987470855, 

або на платформі МІЙКЛАС ) 
7-А 

7-Б 

Лазар В.В. 

Чиботар О.В. 

Переглянь 

відео https://www.youtube.com/watch?v=gEp4NGJoiDI&list=PLafE3aTB6JO2

v8CxACUX1EI_LAjxaYwUs&index=29&t=0s 

та повтори самостійно у себе на комп'ютері.  

Скретч 2 онлайн https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted 

Збережи проект у себе на комп'ютер (Відеоінструкція як зберегти проект 

для того щоб відправити його на оцінювання  

https://www.youtube.com/watch?v=JCIV0gFBVuY) 

Відправте проект на оцінювання своєму вчителю 

(viorellazar039@gmail.com, або на вайбер 0967814172, або на платформі 

МІЙКЛАС ) або  (oleg.cibotar82@gmail.com, або на вайбер 0987470855, 

або на платформі МІЙКЛАС ) 

8-А 

8-Б 

Лазар В.В. 

Чиботар О.В. 

Проаналізуй  §25. 

Переглянь відео. 

https://www.youtube.com/watch?v=I7KP5L2LzL4&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=99&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=I7KP5L2LzL4&list=PLafE3aTB6JO1vvXywwFOa6Dl_yuGzXhBH&index=99&t=0s
https://4book.org/uchebniki-ukraina/5-klass/informatika-5-klas-morze-2018-2018
https://4book.org/uchebniki-ukraina/5-klass/informatika-5-klas-morze-2018-2018
https://www.youtube.com/watch?v=DS7WTCOiBoo&list=PLafE3aTB6JO2m6evEypreuZLmzjKNxE33&index=49&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=DS7WTCOiBoo&list=PLafE3aTB6JO2m6evEypreuZLmzjKNxE33&index=49&t=0s
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=JCIV0gFBVuY
https://www.youtube.com/watch?v=gEp4NGJoiDI&list=PLafE3aTB6JO2v8CxACUX1EI_LAjxaYwUs&index=29&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=gEp4NGJoiDI&list=PLafE3aTB6JO2v8CxACUX1EI_LAjxaYwUs&index=29&t=0s
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted
https://www.youtube.com/watch?v=JCIV0gFBVuY


 https://www.youtube.com/watch?v=O6-

jnpOp3FI&list=PLafE3aTB6JO1WhX9CB7sgbeXhC8H56gtG&index=96&t=0s   

 

Створи та збережи проект «Просте число» на власному комп’ютері.   

  

Відправте проект на оцінювання своєму вчителю 

(viorellazar039@gmail.com, або на вайбер 0967814172, або на платформі 

МІЙКЛАС ) або  (oleg.cibotar82@gmail.com, або на вайбер 0987470855, 

або на платформі МІЙКЛАС ) 

9-А 

9-Б 

Лазар В.В. 

Чиботар О.В. 

Проаналізуй завдання 1. §31. «Дні цікавої науки» 

Виконай завдання та відправ свою роботу на оцінювання своєму вчителю 

(viorellazar039@gmail.com, або на вайбер 0967814172, або на платформі 

МІЙКЛАС ) або  (oleg.cibotar82@gmail.com, або на вайбер 0987470855, 

або на платформі МІЙКЛАС ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6-jnpOp3FI&list=PLafE3aTB6JO1WhX9CB7sgbeXhC8H56gtG&index=96&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=O6-jnpOp3FI&list=PLafE3aTB6JO1WhX9CB7sgbeXhC8H56gtG&index=96&t=0s

