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

з 21.04  по  30.04.2020р. 
 

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.             

                                  Наша  Буковина 

1.  Перегляньте сайт  https://www.youtube.com/watch?v=eapD27jmgio 

                   (відеоподорож) 
      2.    У зошитах напишіть назви відвіданих місць. 

 

 

7-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.  Перегляньте сайт   https://www.youtube.com/watch?v=Z2RpmWJ1Bp0 

  2.   В зошитах напишіть назви найкращих міст України.  
 

 

8 

     

    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 Viber 

 1.  Перегляньте сайт  https://www.youtube.com/watch?v=6HaIvGCQotI 

 2.  В зошитах напишіть міні - розповідь про відео подорож. 

 

 

 

 

9-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. 

            Правила пожежної безпеки і поведінки на воді. 
Перегляньте презентацію на сайті 
https://www.youtube.com/watch?v=XyTqfZJJEXQ 

Законспектуйте  у зошитах. 
Виховна робота з учнями 9-Б класу 

Презентація: «Що таке писанка?»   http://www.myshared.ru/slide/1101683/  
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 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. 

  Перегляньте сайт https://ourlife.in.ua/v-mire-gluhih/3540-z-storyi-vsesvtnoyi-

federacyi-gluhih-5.html для  ознайомлення з подіями ВФГ. 
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