Індивідуальний план роботи
під час карантину
з 13.03 – 03.04.2020
вчителя історії, правознавства, географії, природознавства,
основ здоров'я, хімії
СЗШ I-II с. Грузьке
Сокирки Павліни Миколаївни
№/ Дата
Зміст роботи
п
1 13. 03 1. Розробка завдань для учнів 5-7,9
класів з історії.
2. Онлайн консультації з учнями та
батьками з питань дистанційного
навчання.
2 16. 03 1. Перевірка учнівських практичних
робіт(6 кл.)
2. Опрацювання фахової літератури.
3 17. 03 1. Робота з шкільною
документацією.(робота з класними
журналами)
2. Продовжити розробляти та
розсилати завдання з історії для
учнів 5-7,9 класів.
4 18. 03 1. Опрацювання наказів МОН.
2. Розміщення завдань для учнів 5
класу (соціальна мережа Viber)

5

6

Примітки

Природознавство §§37,38
виписати в зошит нові поняття
теми , вести спостереження за
властивостями живих
організмів
Історія §22, опрацювати
матеріал, вик. завд. на ст..157
1,2.
19. 03 1. Робота із шкільною документацією Правознавство
(шкільні журнали)
§23, виписати терміни
2.Розробка тестів з правознавства 9
клас
20.03 1. Упорядкування папки самоосвіти.
2. Онлайн консультації з учнями
(виконання завдань)

7

23.03 1.Розміщення завдань для учнів 9
класу з географії по темі : „
Транспорт. Транспорт України“ , та
учнів 6 класу по темі „ Води
суходолу“
2.Індивідуальні консультації для
учнів , які потребують допомоги під
час навчання в дистанційній формі .

8

24.03

9

25.03

1. Систематизація матеріалів у
кабінеті .
2. Розміщення завдань для учнів з
історії по темі:„Римська імперія.
Октавіан Август “
1. Дистанційна онлайн перевірка
завдань виконаних учнями .
2. Розміщення завдань з хімії для
учнів 7 класу (соціальна мережа
Viber)

26.03 1. Розміщення завдань для учнів 7
класу з історії України (соціальна
мережа Viber)
2. Опрацювання інтернет ресурсів
„Вимоги до викладання уроків історії
та правознавства“
11 27.03 1. Опрацювання інструкцій та
рекомендації щодо проведення ДПА
у 9 класі.
2. Добірка матеріалу до батьківських
зборів.
10

12 30.03

1. Розміщення завдань для учнів 7
класу всесвітньої історії ( соціальна
мережа Viber)
2. Упорядкування матеріалів папки
класного керівника.

13 31. 04 1. Розміщення у вайбері завдань для
учнів 9 класу з історії України.
2. Корекція комендарно –
тематичного планування.

Опрацювати матеріал, скласти
конспект та виконати
дослідження.
Виконати Пр.р.6.
https://www.youtube.com/watch?v=qybhNw
Nphrk

https://www.youtube.com/watch?v=TGi8ZM
I3uY8

https://www.youtube.com/watch?v=Ar4HSH
0U9jc

Опрацювати матеріал,
підготувати практичне заняття

Підготувати навчальні проекти
6.7

Скласти конспект по темі
„Галицько-Волинська держава
за наступників Данила
Романовича»

По темі „ Середньовічні школи
та університети“ підготувати
практичне заняття

§28, §29, скласти конспект

14 01.04

1.Розміщення завдань для учнів 7
класу з географії .
2.Розробка та розміщення завдань
для учнів 9 класу з основ здоров’я.

Опрацювати§§46-49
https://youtu.be/mjYUhardcGI

https://youtu.be/VnI71k8acOY

https://youtu.be/OWuQQFBlMXM

https://youtu.be/r_qNqTP_W94

https://youtu.be/VnI71k8acOY

виконати тести
Основи здоров’я
Опрацювати §22, виконати
тести
15 02.04

1.Корекція вихованого плану на ІІ
семестр.
2. Систематизація матеріалів
виконаних учнями.

16. 03.04. 1. Індивідуальні консультації для
учнів 5-9 класів при потребі.
2. Перевірка завдань виконаних
учнями.

