
Домашні завдання з англійської мови (13.04.-17.04.) 

 

Клас Тема Завдання Матеріали 
4 Лондон – столиця 

Великої Британії. 
1.Читати і перекладати 
впр.2,ст.134-135. 

2. Записати і вивчити 
слова впр.1,ст.134. 

3. Виконати письмово 
впр.3,ст.136, 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  4 
клас О.Карпюк (2015р.) 
https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-4-klas-karpyuk-

2015/  
Відеоурок з англійської 
мови 4 клас 

https://www.youtube.com/w

atch?v=piIXzRnJ8PM  

5 Подорож по місту. 
Визначні місця. 

1.Виконати письмово 
впр.6,ст.194, 

впр.2,ст.196. 

2. Читати і перекладати 
впр.5,ст.193,                   

впр.1,ст.194-195.                

3. Записати і вивчити 
слова на ст.193. 

 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  5 
клас О.Карпюк (2013р.) 
https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-5-klas-karp-yuk-o-

d-5-y-rik/  

Відеоурок з англійської 
мови  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=RcRkjCgM4NA  

6-А Готуємося до 
подорожі. Міські 
види транспорту. 

1.Читати і перекладати 
впр.2,ст.163,  

впр.2,ст.169. 

2.Виконати письмово 
впр.3,ст.164,                   

впр.3, ст.170.                                       
3. Записати і вивчити 
слова впр.1,ст.163, 

впр.1,ст.166,                    

впр.1, ст.169. 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  4 
клас О.Карпюк (2015р.) 
https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-4-klas-karpyuk-

2015/  

Відеоурок з англійської 
мови  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=7DtHi3R1riw  

6-Б Дні тижня. Пори 
року. 

1.Читати і перекладати 

впр.2, ст.116, 

впр.3,ст.117,                     
впр.2, ст.118. 
2. Записати і вивчити 
дні тижня і пори року 
впр.1, ст.116, впр.1, 
ст.118.                3. 

Вивчити вірш               
впр.5, ст.119. 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  2 
клас О.Карпюк (2012р.) 

https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-2-klas-karp-yuk-o-

d/  

 Відеоуроки з 
англійської мови 
1.https://www.youtube.com/w

atch?v=AOzLojpOBJs   

2.https://www.youtube.com/w

atch?v=xCFGTrGbXDQ  

3.https://www.youtube.com/w

atch?v=8p82tSzApY8  
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7-А Подорож 
Україною та 

Великобританією. 

1. Виконати письмово 
впр.1,ст.180, 

впр.4,ст.182,  

впр.5,ст.183. 
2. Опрацювати усно 
впр.3(а),ст.181. 

 

 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  6 
клас О.Карпюк (2014р.) 
https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-6-klas-karp-yuk-o-

d-2014-nova-programa/  
Відеоурок з англійської 
мови  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=4VbvaIzQ_ns  

7-Б Мої вихідні. Дії, 
які виконуються 
щодня та учора. 

Підсумковий урок. 

1.Читати і перекладати 
впр.1,ст.98,                        

впр.2, ст.99,              
впр.1,ст.101. 
2.Опрацювати усно 
впр.1,ст.104. 

3. Виконати письмово 
впр.3,ст.104.        

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  3 
клас О.Карпюк (2013р.) 

https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-english-3-klas-karp-

yuk-o-d-2013/  

 Відеоурок з англійської 
мови 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=3wHQy-J0tBA   

8 Готуємося до 
подорожі. Міські 
види транспорту. 

1.Читати і перекладати 
впр.2,ст.163,  

впр.2,ст.169. 

2.Виконати письмово 
впр.3,ст.164,                   

впр.3, ст.170.                                       
3. Записати і вивчити 
слова впр.1,ст.163, 

впр.1,ст.166,                    

впр.1, ст.169. 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  4 
клас О.Карпюк (2015р.) 
https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-4-klas-karpyuk-

2015/  

Відеоурок з англійської 
мови  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=7DtHi3R1riw  

9-А Працевлаштуван-

ня. Моя майбутня 
професія. 

1.Читати і перекладати 
впр.9,ст.165. 

2. Виконати письмово 
впр.3,ст.162.                       

3. Опрацювати усно 
впр.1,ст.162, 
впр.2,ст.162,                    
впр.4, ст.163. 
 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  9 
клас О.Карпюк (2009р.) 
https://4book.org/uchebniki-

ukraina/9-klass/424-anglijska-

mova-9-klas-karp-yuk  
Відеоурок з англійської 
мови 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=kLrFcs0Hmp0  

9-Б Подорож по місту. 
Визначні місця. 

1.Виконати письмово 
впр.6,ст.194, 

впр.2,ст.196. 

2. Читати і перекладати 
впр.5,ст.193,                   

впр.1,ст.194-195.                

3. Записати і вивчити 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  5 
клас О.Карпюк (2013р.) 
https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-5-klas-karp-yuk-o-

d-5-y-rik/  
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слова на ст.193. 

 

мови  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=RcRkjCgM4NA  

10 Подорож 
Україною та 

Великобританією. 

1. Виконати письмово 
впр.1,ст.180, 

впр.4,ст.182,  

впр.5,ст.183. 
2. Опрацювати усно 
впр.3(а),ст.181. 

 

Завантажуємо підручник 
«Англійська мова»  6 
клас О.Карпюк (2014р.) 
https://pidruchniki.in.ua/angliy

ska-mova-6-klas-karp-yuk-o-

d-2014-nova-programa/  
Відеоурок з англійської 
мови  
https://www.youtube.com/wat

ch?v=4VbvaIzQ_ns  
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