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Домашні завдання з англійської мови (6.04.-10.04.) 

 

Клас Тема Завдання Матеріали 

4 Подорож містом. 1.Записати і вивчити 
слова впр.1,ст.132. 

2.Читати і перекладати 
впр.2, ст.132. 

3. Вивчити правило 
впр.3, ст.133. 
4. Виконати письмово 
впр.4, ст.133. 
 

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

yska-mova-4-klas-karpyuk-

2015/  
Відеоурок з англійської 
мови 4 клас 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=YVk-EOXpVgI   

5 Відпочинок і 
дозвілля. Природа 

і погода. 
Підсумковий 

урок. 

1. Виконати проект на 
тему «Моя улюблена 
пора року» +малюнок. 
2.Виконати письмово 
впр.4,ст.184. 

3. Опрацювати усно 
впр.5,ст.185. 

 

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

yska-mova-5-klas-karp-yuk-

o-d-5-y-rik/  

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

tch?v=6LLzZdHl9sw  

6-А Люблю 
подорожувати. 

1.Читати і перекладати 

впр.2,ст.157, впр.1, 
ст.160, впр.2, ст.160-161. 

2. Вивчити правило на 
ст.157. 
3. Виконати письмово 
впр.3,ст.162. 
4. Записати і вивчити 
слова впр.2, ст.157, 
впр.1, ст.160. 

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

yska-mova-4-klas-karpyuk-

2015/  

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

tch?v=qavyw-_VJOk  

6-Б Пори року і 
погода. 

1.Читати,перекладати і 
записати у словник слова 
впр.1, ст.112, 

впр.1,ст.114. 
2. Опрацювати усно 
впр.2,ст.112, впр.3, 
ст.113. 
3. Переписати в зошит  
впр.4,ст.115. 

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

https://pidruchniki.in.ua/angli

yska-mova-2-klas-karp-yuk-

o-d/  

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

tch?v=6LLzZdHl9sw  
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7-А Навколо світу. 1.Опрацювати усно 
впр.2,ст.172. 

2. Вивчити правило на 
ст.171. 
3.Виконати письмово 
впр.1,ст.172. 

4.Записати і вивчити 
слова на ст.167. 

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

yska-mova-6-klas-karp-yuk-

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

tch?v=YP5sM09-VVQ  
7-Б Минулі вихідні. 

Використання 
минулого 

неозначеного 
часу. Утворення 

заперечних 
речень. 

1.Опрацювати усно 
впр.1,ст.92, впр.1, ст.94. 

2. Виконати письмово 

впр.2, ст.94, впр.3,ст.95. 

3.Читати і перекладати 
впр.2, ст.92, впр.3, ст.93. 

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

https://pidruchniki.in.ua/angli

yska-mova-english-3-klas-

karp-yuk-o-d-2013/  

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

watch?v=cQB2obSYEXU 

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

watch?v=v-TJYGFkOfE  

8 Люблю 
подорожувати. 

1.Читати і перекладати 
впр.2,ст.157, впр.1, 
ст.160, впр.2, ст.160-161. 

2. Вивчити правило на 
ст.157. 
3. Виконати письмово 
впр.3,ст.162. 
4. Записати і вивчити 
слова впр.2, ст.157, 
впр.1, ст.160. 

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

yska-mova-4-klas-karpyuk-

2015/  

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

tch?v=qavyw-_VJOk0  
9-А Як стати хорошим 

лікарем. 
Благородні 
професії. 

1.Читати і перекладати 
впр.1,ст.158-159. 

2.Виконати письмово 
впр.2,ст.160. 

3. Записати і вивчити 
слова на ст.159. 

 

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://womo.ua/8-multikiv-

pro-rizni-profesiyi/  
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9-Б Відпочинок і 
дозвілля. Природа 

і погода. 
Підсумковий 

урок. 

1. Виконати проект на 
тему «Моя улюблена 
пора року» +малюнок. 
2.Виконати письмово 
впр.4,ст.184. 
3. Опрацювати усно 
впр.5,ст.185. 
 

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

yska-mova-5-klas-karp-yuk-

o-d-5-y-rik/  

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

atch?v=6LLzZdHl9sw  
10 Навколо світу. 1.Опрацювати усно 

впр.2,ст.172. 
2. Вивчити правило на 
ст.171. 
3.Виконати письмово 
впр.1,ст.172. 
4.Записати і вивчити 
слова на ст.167. 

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

yska-mova-6-klas-karp-yuk-

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

tch?v=YP5sM09-VVQ  
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