
Завдання учням  6-Б, 7-Б, 8, 9-Б, 10 класів з УЖМ 

 

Клас Завдання 

6-Б У заведених зошитах - словничках  записуйте незрозумілі 
для вас слова. Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний 
словник української мови та програму Spreed Signs. Поповнюйте 
свій словниковий запас, збагачуйте і удосконалюйте жестову 
мову.  При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу у Viberi. 

                   

1.  Використовуючи інтернет, запишіть у зошитах-

словничках назви районів Чернівецької області. 
2.  Складіть міні-розповідь  про свій район, місто, село. 

 

7-Б У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі 
для вас слова. Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний 
словник української мови  та  програму Spreed Signs.  
Поповнюйте свій словниковий запас, збагачуйте і удосконалюйте 
жестову мову.  При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу 
у Viberi. 

                  

1. Прочитайте легенду про Київ (на допомогу додаються 

cлайди >>).  

2. Із слайдів випишіть незнайомі слова в зошит.  
За допомогою тлумачного словника опишіть 
значення цих слів.  
(Наприклад:  споруди – це будівлі, будинки).      

 

8 У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі для вас 
слова. Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний словник 
української мови  та  програму Spreed Signs.  Поповнюйте свій 
словниковий запас, збагачуйте і удосконалюйте жестову мову.  
При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу у Viber 

 

Все про Пенсійний фонд. (дивіться додаток >>).  

Складіть міні - розповідь про вашу пенсію ( яку пенсію  
отримуєте, як ви  проходили медичну комісію. про пенсійне 

посвідчення). 
 

9-Б У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі 
для вас слова. Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний 
словник української мови  та  програму Spreed Signs. Поповнюйте 

свій словниковий запас, збагачуйте і удосконалюйте жестову 
мову.  При необхідності зв’язуйтеся зі мною через групу у Viberi. 

                  

1. Повторення правил дорожнього руху.   

http://specschool2.at.ua/7-b_legenda_pro_kijiv_dodatok.pdf
http://specschool2.at.ua/7-b_legenda_pro_kijiv_dodatok.pdf
http://specschool2.at.ua/8_klas_pensinij_fond-dodatok_doc.pdf


     Перегляньте презентацію на сайті  
                   https://www.youtube.com/watch?v=OVkHPcabrYQ 

             2.   Коротко опишіть в зошитах про ці правила 
(конспект). 

10 У заведених зошитах - словничках  записуйте не зрозумілі 
для вас слова. Щоб їх зрозуміти, використовуйте тлумачний 
словник української мови  та  програму Spreed Signs. Поповнюйте 
свій словниковий запас, збагачуйте і удосконалюйте жестову 
мову.  При необхідності зв”язуйтеся зі мною через групу у Viberi. 

 

           1.  Перегляньте сайт про правила  безпеки в 
криміногенних ситуаціях 
(https://www.youtube.com/watch?v=OVkHPcabrYQ). 

 

           2.  Коротко опишіть в зошитах про ці правила 
(конспект). 
 

  

  

        

Виховна робота з учнями 9-б класу та їх батьками 

 
Цікаві фати про Україну. Про які майже ніхто не знає». 
Переглянь сайт   https://ukrainianpeople.us/ Чи знали ви це... 
 

«Що це за свято Благовіщення?» перегляд відео 

           https://www.youtube.com/watch?v=Db1HWZM3Asg 

           https://www.youtube.com/watch?v=qiGxFywL1g4 
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