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Предмет: Математика 119 ( 2 уроки)

Тема уроку: « Найпростіші тригонометричні рівняння»

Підручник Бевз 10 клас, ст 103-105 опрацювати

Впр. 468(а,б ) 471 ( а,б)

https://youtu.be/4u7SD1RelJ8

Предмет. Англійська мова. Тема. Відомі англійські художники Читати та
перекладати текст
https://drive.google.com/file/d/1MPa-MAxdlLmpXwU_gjYJmOohfIyW8gtA/view?usp=sharing
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Предмет: «Громадянська освіта»

ТЕМА УРОКУ: КОМУНІКАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЯ, МЕДІА.

ПЛАН УРОКУ:

1. Різновиди медіа та їх розвиток.

2. Вплив мас-медіа на формування громадської думки.

ХІД УРОКУ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ УРОКУ:

1. Прочитайте та обміркуйте матеріали § 30 підручника: Бакка Т.В. «Громадянська
освіта» (с. 134-138).

2. Ознайомтеся з матеріалом презентації «Різновиди медіа та їх розвиток».

3. Занотуйте в конспекти визначення основних понять. Ведення конспектів є
обов’язковим.
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4. Перегляньте наступне відео за посиланням та дайте відповідь на запитання:

https://www.youtube.com/watch?v=lkQiYG5MXd4

Опрацювати матеріал за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1W0kRa3bJs6uc47psd1SHYLIWiR9H156u/view?usp=drivesdk

Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/16TfsCMPYYqP5D4BNJKWbBLTrk7-xQfZQ/view?usp=drivesdk
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Предмет: «Громадянська освіта»

ТЕМА УРОКУ: МЕДІА І ДЕМОКРАТІЯ. СВОБОДА, ЕТИКА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Домашнє завдання:

1. Опрацюйте матеріал вказаного параграфа підручника.

2. Для учнів, які прагнуть мати високий рівень з предмету «Громадянська освіта»
виконати завдання, вказане в матеріалах презентації (12 слайд).

Опрацювати матеріал за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1lu7ZxTnd34oMC8PCThV6xaOwgoh7HjrQ/view?usp=drivesdk

Опрацювати презентацію:

https://drive.google.com/file/d/1ihdakzLm2eJB1zXg6b3o1fEUl4VTtDsH/view?usp=drivesdk
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Предмет « Фізична культура» (2 години)
Модуль Легка атлетика
Тема уроку Удосконалення техніки стрибка у довжину з місця.
Завдання уроку:
Ознайомитися з навчальним матеріалом:
https://drive.google.com/file/d/1gTcWU9shJ83b8AqpadIA-HR5L2uifw-a/view?usp=drivesdk
Переглянути відео матеріал:
https://drive.google.com/file/d/15isN00vJcG9rTV9YVNijoF5icZlzFX5i/view?usp=drivesdk
Виконати вправи самостійно.
Спеціально підготовчі вправи:
Біг з високим підніманням колін;Біг із закиданням гомілки назад;Біг приставним
кроком;Біг спиною вперед;Біг з вистрибуванням у верх;Біг з прискоренням;
Виконати самостійно.
Вправи сприяють підготовки організму для фізичних навантажень. Дозування та
кількість повторень обираєте у залежності від місця проведення та вашої фізичної
підготовленості.
Удосконалення техніки стрибка у довжину з місця:
- стрибки через скакалку ( уявно якщо не має) – 1хв;
- піднімання на носочки та опускання у в.п. – 20-25 р.;
- класичні не глибокі присідання – 6-8р.;
- піднімання на носки з махом рук – 10-15р.;
- присідання з кроку ( з лівої, правої ноги) – 6-8р.;
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- виконання стрибка у довжину з місця – 6-8р.
Домашнє завдання: виконати стрибок у довжину з місця і заміряти відстань у см.
Результати скидати за посиланням: pylaevadashaievgen@gmail.com
Вказати прізвище ініціали, група, результат. Дякую за увагу!!

Предмет: Українська мова
Тема: Контрольна робота. Стилістика мови. Культура мовлення. Морфологічні засоби
стилістики. (Тестування).

Виконати тести за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1QUbpb98awvCJ1k11QYh62ifhC1tWBkTn/view?usp=drivesdk
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