Індивідуальний план роботи під час карантину
(13.03.2020 – 03.04.2020)
Нікітішиної Наталки Олегівни
(вчительки української мови і літератури, зарубіжної літератури, основ здоров’я, інформатики )
№
п/п

Дата

1

13.03.2020р.

Зміст роботи

1. Організація самостійної
роботи учнів, створення Viber
групи для учнів 5 класу
2. Розміщення завдань у Viber
для учнів 9 класу

Завдання для самопідготовки

Виконання тестових завдань з
теми «Безсполучникове складне
речення» ( 9 кл. укр. мова )
https://naurok.com.ua/testi-do-znobezspoluchnikove-rechennya136176.html
Ознайомлення зі змістом поеми
Т. Шевченка «Катерина»,
опрацювання критичного матеріалу(

9 кл. укр. літ. )

2

16.03.2020

1. Консультація для батьків
учнів 5 класу. (телефонний
режим, Viber).
2.Розміщення завдань у Viber
для учнів 9 класу.

Опрацювання
теоретичного
матеріалу з теми «Речення з
однорідними
членами»,
виконання тестових завдань з
теми
(
5
кл.
укр.мова)
!https://natalianemirovska.blogspot.co
m/…/5.htm

Ознайомлення зі змістом поезій П.
Тичини «Гаї шумлять ..» та «Блакить
мою душу обвіяла…»( 5 кл. укр.

3

17.03.2020

1. Робота зі шкільною
документацією
2.Перевірка виконання онлайн
тестів учнями 9 класу.
3. Розміщення завдань для
учнів.

4

18.03.2020

1.Робота
зі
шкільною
документацією
2.Розміщення завдань для учнів
5 класу
3.Індивідуальні консультації з
української мови для учнів 5

літ. )
Прочитати п’єсу Б Шоу
«Пігмаліон» ( 9кл. заруб.літ.)
Ознайомлення зі змістом поеми
Т.
Шевченка
«Наймичка»,
опрацювання критичного матеріалу
(9 кл укр.літ.)
http://www.youtube.com/watch?v=kZQ
zZwNXGMQ

Опрацювання теоретичного
матеріалу з теми «Розділові знаки
в реченнях з однорідними
членами», виконання тестових
завдань з теми ( 5 кл укр.мова)

класу
5

19.03.2020

6

20.03.2020

7

23.03.2020

8

24.03.2020

9

25.03.2020

1.Консультації стосовно
виконання тестових завдань із
зарубіжної літератури (9 клас)
2.Розміщення завдань з
інформатики (7 клас)
1. Розміщення завдань для
учнів 9 класу з укр.літ.
2. Перевірка виконання онлайн
тестів учнями 5 класу

Практична робота «Створення
діаграм» ( інформатика 7 кл)

1.Внесення корективів у план
виховної роботи з учнями 5
класу.
2. Індивідуальні консультації з
української мови для учнів 9
класу
1.Систематизація дидактичного
матеріалу з української мови
для 5 класу
2.Робота зі шкільною
документацією

Підготовка до ДПА з української
мови (9 кл)

1.Систематизація дидактичного
матеріалу з української мови
для 9 класу
2. Опрацювання матеріалів
освітніх ресурсів «Всеосвіта» та
«На урок»
10

26.03.2020

11

27.03.2020

1.Систематизація дидактичного
матеріалу з української
літератури для 5 та 9 класів.
2. Упорядкування матеріалів
виховної роботи для 5 класу.
1.Систематизація дидактичного
матеріалу зарубіжної
літератури для 9 класу.
2. Підбір інтерактивного
матеріалу для уроків

Складання порівняльної
характеристики героїнь поем
Шевченка «Катерина» та
«Наймичка» ( 9 кл. укр.літ.)

Підготовка до ДПА з української
мови (9 кл)

Підготовка до ДПА з української
мови (9 кл)

Підготовка до ДПА з української
мови (9 кл)

Переглянути х/ф «Моя прекрасна
леді»
https://rezka.ag/films/musical/14390
-moya-prekrasnaya-ledi-1964.html

української мови.
12

30.03.2020

13

31.03.2020

14

01.04.2020

15

16

02.04.2020

03.04.2020

1 .Розміщення завдань у Viber
для учнів 9 класу
2. Індивідуальні консультації з
питань ДПА у 9 класі
1 .Розміщення завдань у Viber
для учнів 5 класу.
2. Корекція календарнотематичного планування у 5
класі (основи здоров’я,
інформатика)

Лірика Шевченка періоду арешту
та заслання, вивчити напам’ять
поезію «Доля» ( 9 кл. укр. літ. )

Практична робота № 4 Складання
та виконання лінійних алгоритмів
( інформатика 5 кл)
Безпека в побуті. Безпека на дворі
( основи здоров’я 5 кл )

1. Надання консультацій з
питань роботи над творчим
проєктом «Світова велич
Шевченка» (9 клас)
2. Корекція календарнотематичного планування у 5
класі (українська мова та
література)

Творчий проєкт «Світова велич
Шевченка»
(
опрацювання
тематики ) ( 9 кл. укр. літ. )

1. Розробка і розміщення
завдань для учнів.
2. Корекція календарнотематичного планування у 9
класі (українська мова та
література, зарубіжна
література)

Оповідання Є. Гуцала «Лось»
( тестові завдання, розгадування
кросворду) 5 кл укр.літ.

1. Розробка і розміщення
завдань для учнів.
2. Індивідуальні консультації
для учнів 5 класу (Viber).
3. Корекція календарнотематичного планування у 7
класі (інформатика).

Тире у реченні з однорідними
членами( тестові завдання) 5 кл.
укр.мова

Складні речення з різними видами
зв’язку ( тестові завдання ) 9 кл
укр.мова

Двокрапка у реченні з
однорідними членами( тестові
завдання) 5 кл укр.літ.

Складні речення з різними видами
зв’язку ( тестові завдання ) 9
кл.укр.мова

