
Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 
  

ДИСТАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ НА ПЕРІОД З 10.03.2020 ПО 03.04.2020 

/ ВЧИТЕЛЬ КОДРЯНУ НАТАЛЯ ОЛЕКСІЇВНА / 

 

1 – А/Б  КЛАС 

Підручник : 

“English with 

Smiling Sam” 1 

Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 2018р 

 

1 

 

 

11/03 Вітання і подарунки 

Вивчаємо англійські 

букви 

Ii , Jj . 

Unit 6  « Happy Birthday» 

Lesson  6  
 с.75 /B/ підручник  

/A B/ робочий зошит – с.56-57 впр.1,3,2,4. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

 to introduce new vocabulary:  

iguana, jaguar ; 

 to introduce and practise  letters : 

 Ii , Jj 

 to practise : This is….  It is ….. . 

Аудіододаток до підручника  
            /track Unit 6/, тематичні картки.  

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw 
 

Записати 

букви 

Ii , Jj . 

 

 
 

2 13/03 Вечірка на моє день 

народження  

Вивчаємо англійські 

букви 

Kk, Ll. 

Lesson   7    
с.  76    /B/ підручник  

/A B/ робочий зошит – с.58 впр.1. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber : 
 to introduce new vocabulary: kangaroo, lion 

 to introduce and practise  letters : 

Kk, Ll. 

Записати 

букви 

 Kk, Ll. 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

 to practise structures : What ‘s this? 

Аудіододаток до підручника 

            /track Unit 6/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 18/03 День народження 

мого друга  

Історія від Смайлика : 

«Казковий сон» 

Revision , Story Time 

 Lesson 8   с.77 -79    /B/ підручник  

/A B/ робочий зошит – с.59 впр.1,2. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

 to practice letters : Ee- Ll and their phonics, 

words. 

 to develop Ps’ listening skills. 

 to review the language of the unit in games. 

Аудіододаток до підручника  
            /track Unit 6/,тематичні картки.   

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw 
 

Повторити 

вивчені 

букви та 

звуки 

4 20/03 Всі на пікнік . Unit 7 « My Food » 
Lesson  1  с. 80-81      /B/ підручник  

/A B/ робочий зошит – с.60 впр.1. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber : 

 to introduce new vocabulary: 

 juice, pizza, hot dog, pudding. 

 to develop Ps’ listening skills /song/. 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 7/,тематичні картки. 

Повторити 

вивчені 

букви та 

звуки 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw
https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw 
 

5 01/04 Що у тебе на  

сніданок ? 

 

Lesson   2    
с.82      /B/ підручник  

/A B/ робочий зошит – с.61 впр.1,2. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 
 to practise structures :He/ She has got.. 

 to develop Ps’ listening skills  /a dialogue/ 

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw 
 

Повторити 

вивчені 

букви та 

звуки 

 6 03/04 Мій ланч бокс 

Вивчаємо англійські 

букви 

Mm, Nn. 

Lesson  3    
с.83    /B/ підручник  

/A B/ робочий зошит – с. 62 впр.1,2.3. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 
 to introduce and practise  letters and their phonics 

: Mm, Nn. 

 to introduce new vocabulary : monkey, Nina 

 to develop Ps’ listening skills /song/. 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 7/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw 
 
 
 
 

Записати 

букви 

Mm, Nn. 

https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw
https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw
https://www.youtube.com/watch?v=tKsIi1MH4lw


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

3-Б   КЛАС 
Підручник : 

«English 3" 
Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 2013р 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/03 Повсякденні справи .  

Unit 5 « Day by Day » 

Lesson 4    
с. 92-93    /B/  підручник  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

 to introduce the rules and practise the ending –ed 

 to develop Ps’ listening skills /a dialogue/ 

 to develop Ps’ listening  writing and reading skills 

 to practise the structure: Where  were you last 

weekend? 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 5/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw 

English Grammar For Beginners - Regular Verbs In Past 

Simple Tense 

/B/ 
с.93 впр 3 

вик 

письмово 

 

 

 

 

 

 

 

 2 16/03 День за днем. Lesson 5     
с.94-95     /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с. 44-45  впр.   . 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 
 to introduce the Past Simple / question/ 

 to introduce the poem 

 to develop Ps’ listening  writing and reading skills 

 to develop Ps’ listening skills /a poem/. 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 5/,тематичні картки. 

 

 

/B/ 
с.95 впр 4 

вивч вірш 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

3 19/03 Як ти провів минулі 

вихідні? 
Lesson 6    
с.96-97     /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с. 46  впр. 2,3  . 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

 to introduce the Past Simple / negative form / 

 to practise the structure: What did you do 

yesterday? 

 to develop Ps’ listening  writing and reading skills 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 5/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=Psn3Q2JeAxU 
 

Simple Past Tense - 03 - Negative Sentences - English 

Grammar Lessons 

 

/A B/ 
 с.46 впр 1 

вик 

письмово 

4 30/03 Чим ти займався 

вчора? 
Lesson  7   
с. 98-99    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с. 47  впр.   1,2 . 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 
 to develop Ps’ listening  writing and reading skills 

 to introduce the Past Simple / irregular verbs / 

/to go, to see, to come, to learn, to do, to have./ 

 to practise the structure: Did you …..? 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 7/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=aPgtdZ_urZk 

Grammar Snacks: Past simple – irregular verbs 

/B/ 
с.98 впр 1 

вивч непр 

дієслова 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Psn3Q2JeAxU
https://www.youtube.com/watch?v=aPgtdZ_urZk


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

 

 

5 02/04 Родинний вчорашній 

відпочинок. 
Lesson  8   
с. 100-101    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с.  48-49 впр.1-4   . 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 
 to develop Ps’ listening  writing and reading skills 

 to introduce the poem 

 to introduce  and practise the irregular verbs 

 to develop Ps’ listening skills /song/. 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 5/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k 

Irregular Verbs | Learn All Irregular Verbs in One Song 

 

/B/ 

с.100 впр 4 

вивч вірш 

4 - Б/В   КЛАС 
Підручник : 

«English 4» 

Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Лібра Терра », 

2015р 

1 10/03 

11/03 

Види помешкань Unit 5 «MY CITY-MY HOME » 

Lesson 1    
с.128-129    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с.  129 впр 4 . 

Vocabulary – c. 128 впр 1  . 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 5/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=2-p58G3Xig8 

Move in to your own apartment! In My City: Home 

 

/ B/ 
с.129    впр 3 

усно ; 

вивч. сл. з 

словника 

https://www.youtube.com/watch?v=MA3NFtLc22k
https://www.youtube.com/watch?v=2-p58G3Xig8


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

 2 13/03 

12/03 

Помешкання мого 

друга 
Lesson  2   
с.130-131    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с.  130 впр 2 . 

Vocabulary – c. 130 впр 1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 5/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=XYz6CkNxz7g 

Learn Home/House Vocabulary! - My Home (Phrases 1) 

- ELF Kids Videos 

 

/A B/ 
с. 130 

впр 2 . 

вивч. з 

зошита  

/10 речень/ 

 3 17/03 

18/03 

Життя у місті Lesson 3     
с.132-133    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с.133  впр   3 

Vocabulary - c. 132 впр  1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 5/,тематичні картки. 

 

/A B/ 
 с.133 

 впр 4 

вик 

письмово 

4 20/03 

19/03 

Громадські споруди Revision 

 Lesson 4    
с.134-136    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит  - с.136    впр 3 

Vocabulary – с137 впр 1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 5/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 

/B/ 

 с.136 

 впр 4 

вивч пісню 

https://www.youtube.com/watch?v=XYz6CkNxz7g


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM 

London (for beginners) 

 

 5 31/03 

01/04 

Назви споруд  та їх 

розміщення у місті 
Lesson 5     
с.137-138    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – зразок  діалогу 

Vocabulary - c. 137 впр 1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 5/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=HY_mOfvJo1M 

WHERE DOES NARI GO? 👀 | Toca Life Stories 

 

 

 

 

 

/A B/ 

с137 впр 2 

за зразком 

написати 

свій діалог 

 

6 03/04 

02/04 

Моя вулиця Lesson  6   
с. 139-141   /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с. 140  впр 3  . 

Vocabulary - c.139  впр1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 4/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=O07X1XLK4tM 

 Welcome to my house (English Dialogue) - Educational 

video for Kids 

 

/B/ 

 с.141 

 впр 4 

усно 

https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM
https://www.youtube.com/watch?v=HY_mOfvJo1M
https://www.youtube.com/watch?v=O07X1XLK4tM


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

 

5-А   КЛАС 

Підручник : 

«English 5» 
Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 2018р 

1 10/03 Одяг для хлопчиків та 

дівчат 
Unit 4 «WEATHER AND CLOTHES » 

Lesson 2  READING 

  с.154-155    /B/  підручник  

/A B/ робочий зошит – с.  154  впр 1 . 

Vocabulary Box – c. 155 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 4/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=y1r12OYDY3w 

Clothes in English 

 

с 155  

впр 4 

письмово 

вивч. сл. з 

словника 

 2 12/03 Одяг у різну погоду Lesson 2  LISTENING –SPEAKING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник  с. 156-159   

/A B/ робочий зошит – с.  156  впр 4 . 

Vocabulary Box – c. 156 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 4/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM 

Put on - Put on your coat. | ESL Song & Story - Learning 

English for Kids 

 

с 159 

впр 6 

переказувати  

«Одяг у 

різну 

погоду» 

3 16/03 Стильний одяг. 

Вдягаймося по погоді 
Lesson 2 WRITING- LOOK BACK 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
/B/  підручник   с.159-161 

с 161 

впр 6 

письмово 

https://www.youtube.com/watch?v=y1r12OYDY3w
https://www.youtube.com/watch?v=5e3kVR3wSSM


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

/A B/ робочий зошит – с.  159 впр 1 , с.  160 впр 2 

Vocabulary Box – c. 155 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 4/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=DtfKHp4Gmcg 

What is a Postcard? 

вивч. сл. з 

словника 

4 17/03 Улюблені справи 

відповідно до погоди 
Lesson 3 VOCABULARY 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
/B/  підручник  c162-163 

/A B/ робочий зошит – с.   впр . 

Vocabulary Box – c 163 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 4/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
 

с 163 

впр 4 

письмово 

вивч. сл. з 

словника 

5 19/03 Справи на свіжому 

повітрі 
Lesson 3 READING  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
/B/  підручник c 164-166 

/A B/ робочий зошит – с.165   впр .3 

Vocabulary Box – c165 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 4/,тематичні картки. 

Освітній  веб-ресурс: 
 

вивч. сл. з 

словника 

 

с 166 

впр 4 

усно 

6 30/03 Минулі канікули Lesson 3 GRAMMAR 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник c 166-168 

/A B/ робочий зошит – с. 167  впр .2, с. 168 впр .4 

вивч. сл. з 

словника 

с. 168  впр 5 

письмово 

https://www.youtube.com/watch?v=DtfKHp4Gmcg


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

   

7 31/03 Відпочинок з сім’єю Lesson 3 LISTENING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

  /B/  підручник c 168-169 

/A B/ робочий зошит – с.169   впр .6 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 4/,тематичні картки. 

вивч. сл. з 

словника 

с. 169 впр 5 

письмово 

 

8 02/04 Листівка другові 

Мій улюблений вид 

відпочинку 

Lesson 3 LISTENING- WRITING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
  /B/  підручник c 170-171 

/A B/ робочий зошит – с.171   впр .1 

Аудіододаток до підручника 

 /track Unit 4/,тематичні картки. 

 

вивч. сл. з 

словника 

с. 171впр 1 

письмово 

 

6-А /Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 6» 
Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 2014р 

1 10/03     Покупки моєї 

родини 
Unit 3  Lesson 2 WRITING  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник   с.128-129 

/A B/ робочий зошит – с.1  впр129 

тематичні картки. 

PROJECT    WORK 

с.1  впр129 

вивчити 

 2 11/03 Мій улюблений 

магазин 
Lesson 2 LOOCK     BACK 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник   с.130-133 

/A B/ робочий зошит – с. 130 впр2 

с. 131 впр3 

 

письмово 

3 13/03 Урок домашнього 

читання  
Lesson 2   READING  FOR  FUN  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник   с.134-137 

c. 134-137 

прочитати 



Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Vocabulary Box – c. 134-137 

4 17/03 Підготовка до 

подорожі 
Unit 1  Lesson VOCABULARY 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник   с.142-143 

/A B/ робочий зошит – с.  143впр3 

Vocabulary Box – c. 142 

https://naurok.com.ua/ 

вивч. сл. з 

словника 

 

5 18/03 Транспорт для 

подорожей 
Lesson 1 READING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник   с.144 -147 

/A B/ робочий зошит – с. 146 впр5 

Vocabulary Box – c. 144 

тематичні картки. 

с. 147 впр 6 

письмово 

6 20/03 Подорож літаком  Lesson 1 LISTENING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

/A B/ робочий зошит – с.148  впр2 

Vocabulary Box – c. 148 

Аудіододаток до підручника 
 /track Unit 4 /,тематичні картки. 

вивч.  

с. 150впр 6 

 

7 31/03 Поторож потягом  Lesson1 GRAMMAR 

 Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник  с.  151 -153 

/A B/ робочий зошит – с. 153 впр7 

с. 153 впр 7 

письмово 

8 01/03 Моя остання подорож Lesson 1 WRITING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник   с.156 

PROJECT    WORK  / power point/  

с. 155 впр 6 

 

     



Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

7- Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 7» 

Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 2015р 

1 10/03 Розпорядок дня під 

час хвороби 
Lesson 2 GRAMMAR 

 Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник   с.115-119 

тематичні картки. 

Освітній веб-ресурс: 
https://naurok.com.ua/ 

с. 119 впр 7 

письмово 

 2 11/03 Як  вберегтися  від 

захворювань?  
Lesson 2 LISTENING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник    с.119-120 

Аудіододаток до підручника 

Освітній  веб-ресурс: 

youtube.com/watch?v=DdzlLuPYzxc 

English Made Easy: Intro Unit 12 Health Problems 
 

с. 120 впр 5 

вивч 

3 16/03 Візит до лікаря Lesson 2 SPEAKING 

 Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник   с. 121 -124 

Vocabulary Box – c. 122 

Освітній  веб-ресурс: 

https:www.ed-era.com/books/english2/ 

с. 122 впр 4 

письмово 

4 17/03 Бережить здоров’я Lesson 2 WRITING 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник  с.124  

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.ed-era.com/books/english 2 / 

с. 124 впр 1 

письмово 

5 18/03 Домашнє читання Lesson 2 LOOK    BACK 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник p.125 -126 

с. 126 впр 4 

усно 

https://www.ed-era.com/books/english


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Vocabulary Box – c. 126 

6 30/03 Мій улюблений фільм Lesson 2 PROJECT 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник  с.  127-128 

с. 124 впр 1 

написати  

лист  

/ за зразком/ 

7 31/03 Порівняння  та 

обговорення 

найвідоміших фільмів 

Lesson 2  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник  с.129 -131 

с. 130 впр 9 

письмово 

8 01/04 Перегляд фільмів у 

кінотеатрі 
Lesson 2 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник  с.132-133 

с. 133 впр 2 

письмово 

9- Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 9» 
Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 2017р 

1 10/03 Вимираючі види 

тварин і рослин 
Lesson 2 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник  с.159 -162 

Освітній веб-ресурс: 
https://learnenglishteens.britishcouncils.org/ 

с. 5 впр162 

усно 

 2 11/03 Що ми повинні 

робити щоб зберегти 

планету? 

Lesson2 

 Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник  с 162-166 

 

с. 165 

впр7(б) 

письмово 

 

3 12/03 Збережемо природу в 

Україні 
Lesson 2 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник с.166 -167 

Освітній  веб-ресурс: 

https://naurok.com. ua/ 
 

с. 168  впр2 

 

https://naurok.com/


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

4 17/03 Винаходи та 

винахідники. 

Платон Євген 

Оскарович - вчений у 

галузі зварювальних 

процесів і 

мостобудування 

Lesson 2 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник с.168-171 

Освітній веб-ресурс: 

https://learnenglishteens.britishcouncils.org/ 

с.  172 впр6 

 

5 18/03 Екологічні проблеми 

сучасності. 
Lesson  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник p. - с.172-174 

  

с. 174 впр12 

письмово 

6 19/03 Великобританія 

Географічне 

положення. 

 Загальна 

характеристика. 

Lesson 1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник с.175-177 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.10minschool.ua/ 

с. 175-177  

читати 

7 31/03 Карта  

Великобританії 
Lesson 1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник с.182-187 

с. 182 

впр2/с/ 

письмово 

 

8 01/04 Країни Об’єднання 

Королівства. 

Відомість про Англію 

Lesson 1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник с.188-191 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.ed-era.com/books/english 2 / 

с. 191 впр5 

записати і 

вивчити 

9 02/04 Різноманіття традиції 

Подорож до 

Шотландії 

Lesson 1 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник с.192-194 

с.193  впр3 

письмово 

https://www.ed-era.com/books/english


Клас  №  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

10- Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 10» 

Автор:  

Оксана Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 2018р 

1 13/03 Екологія та 

суспільство 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник  с.146-148 

Освітній  веб-ресурс: 
https://learnenglishteens.britishcouncils.org/ 

с.147  впр3 

письмово 

 2 16/03 Екологічні проблеми 

сучасності 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник  с.149-150 

Освітній  веб-ресурс: 

https://www.10minschool.ua/ 

с.193  впр3 

 

3 20/03 Природні стихії Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 

 /B/  підручник   с.150-151 

Освітній  веб-ресурс: 

https://naurok.com. ua/ 

 

с. 150 впр1 

4 30/03 Програми захисту 

навколтшнього 

середовища 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник  с.152-155 

Освітній  веб-ресурс: 
https://vseosvita.ua/ 

с. 154 впр 5  

написати 

твір 

 

5 03/04 Вплив фізичних 

факторів 

навколишнього 

середовища на 

здоров’я людини  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber 
 /B/  підручник   с.156-161 

Освітній  веб-ресурс: 
https://www.ed-era.com/books/english 2 / 

 

с. 161 впр 8 

письмово 

 

https://naurok.com/
https://www.ed-era.com/books/english%202%20/

