
Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 
 

 “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 директор С.А. Кока      

ЗОШ №3 І-ІІІ ст.  

 “____” _________ 2020 р. 

ДИСТАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ НА ПЕРІОД З 03.04.2020 ПО 24.04.2020 

/ ВЧИТЕЛЬ КОДРЯНУ НАТАЛЯ ОЛЕКСІЇВНА / 

 

1 – А/Б  КЛАС 

Підручник : 

“English with 

Smiling Sam” 

1 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 

2018р 
 

7 

 

 

08/04 Давайте підемо у 

кафе! 

Вивчаємо 

англійські букви: 

Oo, Pp. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 7  « My Food».    /Моя їжа./ 

Урок / Lesson/- 3  

Підручник – с. 63 

Робочий зошит – с.  

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою https://www.libra-terra. 

com.ua/audiododatky   - /track Unit 7   /, тематичні 

картки.  

Мовленнєвий зразок :I like / I don’t like  

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=fttYysYRBNk&list=PL0Sp2ExWrBx7wYR-
VOeuVkisB_T7oU-Y1&index=11 
Англійська для дітей -  Gogo's (11) 

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

 

У зошит-

прописи з 

англійської 

мови 

пропишіть 

літери : 

Oo, Pp. 

с.8 

 

 

8 10/04 Моя улюблена 

страва  
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 7  « My Food» /Моя їжа./ 

Вивчити нові 

слова  

https://www.libra-terra/
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
https://www.youtube.com/watch?v=fttYysYRBNk&list=PL0Sp2ExWrBx7wYR-VOeuVkisB_T7oU-Y1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=fttYysYRBNk&list=PL0Sp2ExWrBx7wYR-VOeuVkisB_T7oU-Y1&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

 Урок / Lesson/- 4 

Підручник – с. 85 

Робочий зошит – с. 65 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою https://www.libra-terra. 

com.ua/audiododatky - /track Unit 7  /, тематичні картки.  

Мовленнєвий зразок : He/ She has got…… 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 

Learn Food Vocabulary | Talking Flashcards 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 
 

с. 85 

 

Автор:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 15/04 Їжа та напої Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 7  « My Food»  /Моя їжа./ 

Урок / Lesson/-  5 

Підручник – с. 86 

Робочий зошит – с. 67 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою https://www.libra-terra. 

com.ua/audiododatky - /track Unit 7  /, тематичні картки.  

Мовленнєвий зразок : I have got ……. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

 

Вивчити 

пісню 

с. 86 

 

10 17/04 Я допомагаю 

мамі готувати 

Вивчаємо 

англійські букви: 

Qq, Rr. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 7  « My Food»  /Моя їжа./ 

Урок / Lesson/-  6 

Підручник – с. 87 

Робочий зошит – с. 68 

У зошит-

прописи з 

англійської 

мови 

https://www.libra-terra/
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra/
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою https://www.libra-terra. 

com.ua/audiododatky - /track Unit 7  /, тематичні картки.  

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=r3D-aL7vC3c 
https://www.youtube.com/watch?v=5Qe0yL51GqY 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

пропишіть 

літери : 

Qq, Rr. 

с.9 

11 22/04 Моє меню 

Вивчаємо 

англійські букви: 

Ss,Tt. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 7  « My Food»    /Моя їжа./ 

Урок / Lesson/-  6 

Підручник – с. 88 

Робочий зошит – с. 69 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою https://www.libra-terra. 

com.ua/audiododatky - /track Unit 7  /, тематичні картки 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ 
https://www.youtube.com/watch?v=h28NzLw649w 
https://www.youtube.com/watch?v=_SeJd_rf9AI 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

У зошит-

прописи з 

англійської 

мови 

пропишіть 

літери : 

Ss,Tt. 
с.10 

 12 24/04 Історія від 

Смайлика. 

Що б мені 

такого з’їсти?  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 7  « My Food»  /Моя їжа./ 

Урок / Lesson/-  7 

Підручник – с. 89-91 

Робочий зошит – с. 70 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою https://www.libra-terra. 

com.ua/audiododatky -/track Unit  7 /, тематичні картки.  

Мовленнєвий зразок : Yes, please. No, thank you. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ 

Вивч. пісню 

“Yes/No.” 

 

https://www.libra-terra/
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
https://www.youtube.com/watch?v=r3D-aL7vC3c
https://www.youtube.com/watch?v=5Qe0yL51GqY
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra/
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ
https://www.youtube.com/watch?v=h28NzLw649w
https://www.youtube.com/watch?v=_SeJd_rf9AI
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra/
https://www.youtube.com/watch?v=hq3yfQnllfQ


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LQb_tjCvo7o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

3-Б   КЛАС 
Підручник : 

«English 3" 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 

2013р 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/04 Вчорашній день 

мого друга. 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 5  «  Day by Day. » /День за днем./ 

Урок / Lesson/- 10   

Підручник – с. 104-105 

Робочий зошит – робота з карточками  

Словникова робота : what time, when, how, what, where, 

why. 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 5/,  тематичні картки. 

Мовленнєвий зразок : What did you do yesterday? 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw 
https://www.youtube.com/watch?v=ROr2sUv-n6M 
https://www.youtube.com/watch?v=v-TJYGFkOfE&t=146s 
https://naurok.com.ua/test/start/46291 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

 

с. 104 впр .3 

письмово 

 

 

 

 

 

 

 7 09/04 Яка сьогодні 

погода? 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 6  « SPRING IS HERE , SUMMER WILL COME !»  

Урок / Lesson/-   1 

Підручник – с. 108-109 

Робочий зошит – с.109 впр.3 

Словникова робота : sunny, rainy, snowy, cold, warm, 

windy, hot, cool. 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 6/,  тематичні картки. 

Вивчити 

слова з 

словника 

“Weather .” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LQb_tjCvo7o
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=QlZXd-m6Pdw
https://www.youtube.com/watch?v=ROr2sUv-n6M
https://www.youtube.com/watch?v=v-TJYGFkOfE&t=146s
https://naurok.com.ua/test/start/46291
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Мовленнєвий зразок : How ‘s the weather today ? 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 
https://www.youtube.com/watch?v=DXvp4Ybx0W4 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

 

8 13/04 Пори року  Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 6  « SPRING IS HERE , SUMMER WILL COME !» 

Урок / Lesson/-   2 

Підручник – с. 110-111 

Робочий зошит – a dialogue c.110впр.2 

Словникова робота : c.110 впр 1 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 6/,  тематичні картки. 

Мовленнєвий зразок : What is your favourite season? 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 
https://www.youtube.com/watch?v=8Mivzkz0yBU 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

Вивчити 

слова з 

словника 

“Months” 

9 16/04 Весняна погода. Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 6  « SPRING IS HERE , SUMMER WILL COME !» 

Урок / Lesson/-   3 

Підручник – с. 112-113 

Робочий зошит –c.112 впр 2 

Мовленнєвий зразок : How many….. ? 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 6/,  тематичні картки.  

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 
https://www.youtube.com/watch?v=yEpuznXKRDk 

c.113 впр 3 

письмово 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=DXvp4Ybx0W4
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI
https://www.youtube.com/watch?v=8Mivzkz0yBU
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI
https://www.youtube.com/watch?v=yEpuznXKRDk


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

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

10 23/04 Погода у різні 

пори року. 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 6 « SPRING IS HERE , SUMMER WILL COME !» 

Урок / Lesson/-   4 

Підручник – с. 114-115 

Робочий зошит – c.114 впр 2 

Словникова робота : с.115 впр 4 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 6/,  тематичні картки. 

Мовленнєвий зразок : Will you …… 

Освітні  веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=5zJMy69ttAE 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo 

Завдання з 

карточки. 

 

4 - Б/В   КЛАС 
Підручник : 

«English 4» 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Лібра Терра 

», 2015р 

7 07/04 

08/04 

Екскурсія у 

великому місті  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 5 «MY CITY-MY HOME » 

Урок / Lesson/-   5-6 

Підручник – с. 136-141 

Робочий зошит – с. 140 впр 3 

Словникова робота : с.137 впр .1; с.139 впр 1. 

Мовленнєвий зразок : Where is the……. ? 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 5/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU 
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

Вивчити 

слова з 

словника 

с.137 

 впр .1; с.139 

впр 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=5zJMy69ttAE
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.youtube.com/watch?v=rZHNtZFzgzo
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4
https://www.youtube.com/watch?v=xERTESWbqhU
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

 8 10/04 

09/04 

Місце 

проживання  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 5 «MY CITY-MY HOME » 

Урок / Lesson/- 7-8   

Підручник – с.143-147  

Робочий зошит – діалог  

Словникова робота : с.143 впр 1; с . 146 впр 1 

Мовленнєвий зразок : Where is the……. ? 
 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 5/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://naurok.com.ua/test/start/60645 
https://www.youtube.com/watch?v=jWY6N9QXmEY 
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

с.144 впр 3(b) 

письмово ; 

вивч. слова з 

словника  

 9 14/04 

15/04 

Як 

зорієнтуватися 

у незнайомому 

місті  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 5 «MY CITY-MY HOME » 

Урок / Lesson/-  9 

Підручник – с. 148-151 

Робочий зошит – с.151 впр 4 

Словникова робота : повторення слів  

Мовленнєвий зразок : Where is the……. ? 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 5/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=53v1eHY2v38 
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

с.151 впр 4 

письмово  

10 17/04 

16/04 

У подорож із 

картою .  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 5 «MY CITY-MY HOME » 

Урок / Lesson/-   10 

с.154 впр 3 

вивч.  з 

зошита 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://naurok.com.ua/test/start/60645
https://www.youtube.com/watch?v=jWY6N9QXmEY
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=53v1eHY2v38
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Київ – столиця 

України. 

Підручник – с. 152-155 

Робочий зошит – с.154 впр 3 

Словникова робота : с.154  

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 5/,  тематичні картки. 

Освітні  веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=bRE3t0qvDTE 
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

 11 21/04 

22/04 

В дорозі. 

Улюблений 

спосіб 

подорожування.  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 6 «ON THE MOVE » 

Урок / Lesson/- 1-2   

Підручник – с. 157-161 

Робочий зошит – с.158 впр 4 

Словникова робота : с.157;с 160 впр 1 

Мовленнєвий зразок : Do you go/ ride……. ? 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 6/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=BZf6frPNrhg 
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

 

С.158 впр 5 

вик письмово  

12 24/04 

23/04 

Біля квиткової 

каси  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 5 «MY CITY-MY HOME » 

Урок / Lesson/-   3 

Підручник – с. 163-165 

Робочий зошит – с.165 впр 4  

Словникова робота : с.163 впр 1 

Мовленнєвий зразок :  

с.164 впр 3  

вик письмово 

 

вивч слова з 

словника  

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=bRE3t0qvDTE
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=BZf6frPNrhg
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 5/,  тематичні картки. 

Освітній веб-ресурс: 
https://www.youtube.com/watch?v=bRE3t0qvDTE 
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y 

5-А   КЛАС 

Підручник : 

«English 5» 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 

2018р 

9 06/04 Відпочинок мого  

друга 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 4  « OUTDOOR  ACTIVITIES  » 

Урок / Lesson/-3    VOCABULARY 

Підручник – с. 162-171 

Робочий зошит – с. 163впр 3 

Словникова робота : с.162 впр 1 

Мовленнєвий зразок : We usually ……. when it is ….. . 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=AyqBFjdoFuE 
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo 

с. 165 впр 3 

вик письмово 

; вивч слова з 

словника  

 10 07/04 Вчорашні справи 

на свіжому 

повітрі 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit   4  « OUTDOOR  ACTIVITIES  » 

Урок / Lesson/-   3 GRAMMAR  

Підручник – с.166- 171 

Робочий зошит – с.168 впр 4, 5 

Словникова робота : повторення слів 

тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=vXWK1-L41f0 
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo 

с. 167 впр 2 

вик письмово 

11 09/04 Краса природи  Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: с. 172 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=bRE3t0qvDTE
https://www.youtube.com/watch?v=RNUZBHlRH4Y
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=AyqBFjdoFuE
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo
https://www.youtube.com/watch?v=vXWK1-L41f0
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Unit   4  «NATURE’S BEAUTY  » 

Урок / Lesson/-   4 READING AND VOCABULARY 

Підручник – с. 172-179 

Робочий зошит – с.173 впр 4 

Словникова робота : с.173,  с.175   VOCABULARY BOX 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit4 /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY 
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo 
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo 

 впр 2 

вик письмово 

 

вивч слова з 

словника 

12 13/04 Природа в різні 

пори року  
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 4  «NATURE’S BEAUTY  » 

Урок / Lesson/- 1  READING FUN   

Підручник – с. 180-181 

Робочий зошит – с.181 впр 2 

Словникова робота : с180 VOCABULARY BOX 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

с. 181 

 впр 3 

вик письмово 

 

13 14/04 Час для 

відкриттів. 

Уселі. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 5   « TIME FOR DESCOVERY  » 

Урок / Lesson/- 1   READING AND VOCABULARY 

Підручник – с.184-186  

Робочий зошит – с. 184 впр 3 

Словникова робота : с.185 VOCABULARY BOX 

С.186 впр 6 

вик письмово 

 

 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=egNPTRgURuo
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit4 /,  тематичні картки. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

14 16/04 Подорож містом.  

Поїздка до 

музею. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit  5   « TIME FOR DESCOVERY  » 

Урок / Lesson/-   1  LISTENING  

Підручник – с. 186-193 

Робочий зошит – с.189 впр 5  

Словникова робота : с.187 VOCABULARY BOX 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit5 /,  тематичні картки. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

С.188 впр 2 

 

вик письмово 

 

15 21/04 Подорож до 

Великої Британії 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit  5   « TIME FOR DESCOVERY  » 

Урок / Lesson/-   2 READING 

Підручник – с. 194-197 

Робочий зошит – с.196 впр 4; с.197 впр 6 

Словникова робота : с.196 VOCABULARY BOX 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit5 /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

 

с.196 впр 4 

вивч 

16 23/04 Тур Європою Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit  5   « TIME FOR DESCOVERY  » 

Урок / Lesson/-   2 GRAMMAR  

Вивч правило 

с. 197,199 

 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Підручник – с. 197-200 

Робочий зошит – с.198 впр 1,2 

тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tev-J4b854o 
https://www.youtube.com/watch?v=sRI57T8gtvY 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

с.199 впр 4 
вик письмово  

6-А /Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 6» 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 

2014р 

10 07/04 Країни та 

національності 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit 4 «Travelling   » 

Урок / Lesson/- 2  VOCABULARY 

Підручник – с.157-159  

Робочий зошит – с 158 впр 4 

Словникова робота : с. 158 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit4 /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.vocabulary.cl/Basic/Nationalities.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

Вивч слова з 

словника  

с. 158 

 

 11 08/04 Лондон- столиця 

Великої Британії 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit   4 «Travelling   » 

Урок / Lesson/-  2 READING 

Підручник – с. 160-166 

Робочий зошит – с.161 впр 2 

Словникова робота : с.164 VOCABULARY BOX 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit4 /,  тематичні картки. 

Освітні  веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM 

с.164 впр 4 
вик письмово 

https://www.youtube.com/watch?v=Tev-J4b854o
https://www.youtube.com/watch?v=sRI57T8gtvY
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.vocabulary.cl/Basic/Nationalities.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=piIXzRnJ8PM


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

12 10/04 Визначні 

пам’ятки різних 

країн та міст   

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit  4 «Travelling   » 

Урок / Lesson/-   2 LISTENING  

Підручник – с. 167-170 

Словникова робота : слова з словника  

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE 
https://www.youtube.com/watch?v=XHGkU0atHOE 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

с.167 впр 2 
вик письмово 

13 14/04 Враження від 

подорожування 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit  4 «Travelling   » 

Урок / Lesson/-   2 GRAMMAR  

Підручник – с. 171-173 

Робочий зошит – с.172 впр 1,2 

Словникова робота : слова з словника  

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=YP5sM09-VVQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7-o6_lmnJDA 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

с.173 впр 3 
вик письмово 

14 15/04 На землі і в 

повітрі 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit  4 «Travelling   » 

Урок / Lesson/-  2  SPEAKING   

Підручник – с. 174-177 

Робочий зошит – с.177 впр 6 

Словникова робота : слова з словника  

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit4 /,  тематичні картки. 

с.177 впр 6 

за зразком 

вик письмово  

https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE
https://www.youtube.com/watch?v=XHGkU0atHOE
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=YP5sM09-VVQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-o6_lmnJDA
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE 
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

15 17/04 Цікаві місця 

світу 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Unit  4 «Travelling   » 

Урок / Lesson/-  2  Writing  

Підручник – с. 178-179 

Робочий зошит –  the plan of project work  

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: https://www.youtube.com/watch?v=d2AF-
AFUuIU 
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

Проєктна 

робота  

С 179 впр 2 

16 21/04 Подорожуємо 

разом  
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні  веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=m6A_k6ln-WU 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

С 181 впр 3 

вик письмово 

17 22/04 Визначні місця 

Великобританії 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-viznacni-misca-londona-
120865.html 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

С 185 впр 11 

вик письмово 

https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=d2AF-AFUuIU
https://www.youtube.com/watch?v=d2AF-AFUuIU
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=m6A_k6ln-WU
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-viznacni-misca-londona-120865.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-viznacni-misca-londona-120865.html
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

18 24/04 Сполучені 

Штати Америки.  

Цікаві факти 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=UbpoC2Y9DIA 
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 

С 186 впр 12 

вик письмово 

Проєктна 

робота  

захист 

7- Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 7» 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 

2015р 

9 06/04 Мій улюблений 

фільм  
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=fyCmFYQJ_7k 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 
https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0 
https://www.youtube.com/watch?v=6W3vfFdQhbg&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=15 

с. 138 вивч 

слова 

с.139 впр2 

вик письмово  

 10 07/04 Порівняння та 

обговорення 

найвідоміших 

фільмів 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 
https://www.youtube.com/watch?v=ELiaDG4_e08&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=14 

с. 140 вивч 

слова 

с.142 впр7 

вик письмово 

11 08/04 Перегляд 

фільмів у 

кінотеатрів  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

с.145 впр4 

вик письмово 

с.145 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=UbpoC2Y9DIA
https://www.youtube.com/watch?v=o1_0Gz4uRKo
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=fyCmFYQJ_7k
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0
https://www.youtube.com/watch?v=6W3vfFdQhbg&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=6W3vfFdQhbg&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=15
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=ELiaDG4_e08&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ELiaDG4_e08&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=14
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні 

картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 

вивч слова 

 

12 13/04 Різні види 

кінофільмів 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 
https://www.youtube.com/watch?v=TnM8--m3AtU&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=13 

с.146 

вивч правило 

с.146 впр1 

вик письмово 

 

13 14/04 Улюблені 

кіногерої 

сучасних 

підлітків  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 
https://www.youtube.com/watch?v=3Y0aMQyYykQ&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=12 

с.149 впр2 

вик письмово 

с.149 

вивч слова 

 

14 15/04 Враження від 

перегляду 

кінофільму 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 
https://www.youtube.com/watch?v=T5XCzRavRC4&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=11 

с.152 впр 1 

вивч  

 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=TnM8--m3AtU&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=TnM8--m3AtU&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=13
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=3Y0aMQyYykQ&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=3Y0aMQyYykQ&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=12
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=T5XCzRavRC4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=T5XCzRavRC4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=11


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

15 21/04 Театральне 

мистецтво 

минулого та 

сучасного 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 
https://www.youtube.com/watch?v=wCvnrB6FhKA&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=10 

 

Твір  

“My favourite 

film “ вик 

письмово  

/14 речень/ 

16 22/04 Рекомендації 

щодо перегляду 

фільму та 

вистави  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit 4/,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570 
https://www.youtube.com/watch?v=0FO5r_8GWEE&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=9 

 

Захист 

проєктних 

робіт  

“ENTERTAIN 

YOURSELF” 

9- Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 9» 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 

2017р 

10 07/04 Майбутнє у 

наших руках  
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA 
https://www.youtube.com/watch?v=5vJOJrVIgek 
https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0 
https://www.youtube.com/watch?v=f84FlVllzWY 
https://www.youtube.com/watch?v=isM0b5qsizc&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=19 

С.168 впр 1,2 

вик письмово 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=wCvnrB6FhKA&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wCvnrB6FhKA&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=10
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=lsDtO3kf570
https://www.youtube.com/watch?v=0FO5r_8GWEE&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=0FO5r_8GWEE&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=9
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Nm_VZfo9fxA
https://www.youtube.com/watch?v=5vJOJrVIgek
https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0
https://www.youtube.com/watch?v=f84FlVllzWY
https://www.youtube.com/watch?v=isM0b5qsizc&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=isM0b5qsizc&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=19


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

 
 
 

 11 08/04 Цікаві факти з 

життя Альберта 

Эйнштейна 

(1874 - 1955) 

 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=Xc6f_qF81BU 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=Cc9R0ui5JRE 
https://www.youtube.com/watch?v=xLA58CSIf3M&t=45s 
https://www.youtube.com/watch?v=vJEWPCFppbc 
https://www.youtube.com/watch?v=gfWXEIriiPM&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=20 

С.175 впр 1 

Переказувати 

20 речень. 

12 09/04 Минуле та 

сьогодення  

Сполученого 

Королівства  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=KkwjFhe-slc 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=_XP4le29BAM 
https://www.youtube.com/watch?v=YnnPXdU1V2A&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=7 
https://www.youtube.com/watch?v=DQB1L_E_jAI&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=21 

С.185 впр 4 

Вик письмово 

13 14/04 Королівство 

Шотландії- 

країна невисо 

ких гір і 

пагорбів. 

 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=WV6VfhmAhhM 

С.191 впр 5 

Вик письмово 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=Xc6f_qF81BU
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Cc9R0ui5JRE
https://www.youtube.com/watch?v=xLA58CSIf3M&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=vJEWPCFppbc
https://www.youtube.com/watch?v=gfWXEIriiPM&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=gfWXEIriiPM&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=20
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=KkwjFhe-slc
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=_XP4le29BAM
https://www.youtube.com/watch?v=YnnPXdU1V2A&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YnnPXdU1V2A&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=DQB1L_E_jAI&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=21
https://www.youtube.com/watch?v=DQB1L_E_jAI&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=21
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=WV6VfhmAhhM


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

https://www.youtube.com/watch?v=wVMkk--uJVY 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/four-nations 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=Lv3dgXjAru8 
https://www.youtube.com/watch?v=P46Qw3YwuC4&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=22 

14 15/04 Минулі часові 

форми в 

англійській мові  

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=0nkgZe9laWo 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=8r0HFsvOocY&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=23 

С.192 впр 1,2 

Вик письмово 

15 16/04 Королівство 

Англії . Цікаві 

факти. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=lS8rv0c8K_E&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=24 

С.197 впр 3b 

вивч 

16 21/04 Пам'ятки 

архітектури 

Лондона. 

Визначні місця. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 

С.201 впр 1 

Переказувати 

20 речень 

https://www.youtube.com/watch?v=wVMkk--uJVY
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk/four-nations
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=Lv3dgXjAru8
https://www.youtube.com/watch?v=P46Qw3YwuC4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=P46Qw3YwuC4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=22
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=0nkgZe9laWo
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=8r0HFsvOocY&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=8r0HFsvOocY&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=23
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=lS8rv0c8K_E&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=lS8rv0c8K_E&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=24
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

https://www.youtube.com/watch?v=NH2_hR1ASs4&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=25 

17 22/04 Бір́мінгем — 

місто у Великій 

Британії в 

графстві 

 Західний 

Мідлендс, 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=omNTCeJfHxc&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=26 

С.210 впр 5 

письмово 

18 23/04 Пасивний стан в 

англійські мові 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=AfezTjfD7P4&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=27 

С.210 впр 1,2 

Вик письмово 

10- Б   КЛАС 

Підручник : 

«English 10» 

Автор:  

Оксана 

Карпюк 

Видавництво:  

«Астон», 

2018р 

6 06/04 Збережемо нашу 

планету для 

зменшення 

стихійних лих. 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig 
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 
https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0 
https://www.youtube.com/watch?v=N0nMiKTNc8k&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ 

С.162  впр 1,2 

Вик письмово 

    Пояснення вчителя в режимі on-line Viber:  

https://www.youtube.com/watch?v=NH2_hR1ASs4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=NH2_hR1ASs4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=25
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=omNTCeJfHxc&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=omNTCeJfHxc&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=26
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=gZzKe1BC2XU&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=AfezTjfD7P4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=AfezTjfD7P4&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=27
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc
https://www.youtube.com/watch?v=W83aakAyyl0
https://www.youtube.com/watch?v=N0nMiKTNc8k&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ
https://www.youtube.com/watch?v=N0nMiKTNc8k&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig 
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 
https://www.youtube.com/watch?v=TasxfgO6Jxw 

7 10/04 Відвідування  

виставок та 

музеїв 

Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси https://www.youtube.com/watch?v=-
G3Dq0BeN7I&t=235s 
https://www.youtube.com/watch?v=MHo928fd2wE 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig 
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 
 

С.162  впр 1,2 

Вик письмово 

8 13/04 Живопис у 

Англії 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig 
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 

С.162  впр 1,2 

Вик письмово 

9 17/04 Роль мистецтва у 

житті людини 
Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 

С.176  впр 5 

 

Переказувати  

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc
https://www.youtube.com/watch?v=TasxfgO6Jxw
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=-G3Dq0BeN7I&t=235s
https://www.youtube.com/watch?v=-G3Dq0BeN7I&t=235s
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4


Клас / 

Підручник  

№  

п/п 

дата Зміст уроку  Пояснення вчителя в режимі on-line / 

Освітні веб-ресурси 

Домашнє 

 завдання  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig 
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 

10 24/04 Жанри живопису  Пояснення вчителя в режимі on-line Viber: 

Аудіододаток до підручника  ви можете завантажити 

за адресою: https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-

vchyteliu/audiododatky/  : /track Unit /,  тематичні картки. 

Освітні веб-ресурси: 
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4 
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig 
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc 
https://www.youtube.com/watch?v=YnnPXdU1V2A&list=PLYeu7IyFVZj-
boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=7 

С.180  впр 4  

Вик письмово 

 

                                                                            Учитель : Наталя Олексіївна Кодряну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohu-vchyteliu/audiododatky/
https://www.youtube.com/watch?v=PQG_gYFePD4
https://www.youtube.com/watch?v=Nk9nQwoCFig
https://www.youtube.com/watch?v=nRGLDD0BBdc
https://www.youtube.com/watch?v=YnnPXdU1V2A&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=YnnPXdU1V2A&list=PLYeu7IyFVZj-boeVtjH5JdQtR3PD6ZbTJ&index=7

