Розклад дистанційного навчання вчителів початкових класів школи І-ІІІ ступенів № 122 міста Києва
Урок/час

Понеділок

1-А
Булига Оксана
Володимирівна

1-Б
Шлапацька
Тетяна Петрівна

2-А та 2-Б
Геращенко Світлана
Григорівна
Гончаренко Тетяна
Петрівна

3-А
Онищенко Марія
Михайлівна

3-Б
Савченко Олександра Олександрівна

І/9.009.30

Навчання грамоти
Онлайн уроки у програмі zoom
https://video.novashkola.ua/1-klas/
ukrayinska-mova-1-klas/

Навчання грамоти
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Математика
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Математика
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через
вайбер, перегляд
відеоурока по ютуб

Українська мова
1.Онлайн-конференції за допомогою сервісу
Zoom.
2.Розробка, розміщення методичних матеріалів,
зворотній зв`язок , контроль, оцінювання робіт :
classroom.google.com; Viber;
електронна скринька Gmail.
3.Індивідуальні консультації для учнів та батьків
в classroom.google.com; Viber; електронна
скринька Gmail.

ІІ/9.4010.10

Математика
Онлайн уроки у програмі zoom

Математика
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Українська мова
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Літературне читання
презентація на епошту, взаємозв’язок
через вайбер,
відеоурока по ютуб

Літературне читання
1.Онлайн-конференції за допомогою сервісу
Zoom.
2.Розробка, розміщення методичних матеріалів,
зворотній зв`язок , контроль, оцінювання робіт :
classroom.google.com; Viber;
електронна скринька Gmail.
3.Індивідуальні консультації для учнів та батьків
в classroom.google.com; Viber; електронна
скринька Gmail

ІІІ/10.2010.50

Англійська мова (Головатюк
В.В.)
Опрацювання через мережу
INTERNET: E-mail, viber

Музичне мистецтво
(Ютуб
відео+презентація
через Viber)

Читання
Презентація в Google
Classroom, завдання в
тестовій формі.

Українська мова
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через
вайбер, перегляд
відеоурока по ютуб

IV/11.0011.30

Образотворче мистецтво
(Торбенко І.В.)
https://video.novashkola.ua/1-klas/
obrazotvorche-mistectvo-1-klas/

Фізична культура

Малювання
перегляд відеоурока
по
ютуб, взаємозв’язок
через вайбер

V/11.4012.10

Вівторок

І/9.009.30

Дизайн і технології
Відео урок завантажений
Google Classroom
Навчання грамоти
Онлайн уроки у програмі zoom
+ Відео урок, читання казки
вчителем завантажений у Google
Classroom, усне опрацювання
почутого

Навчання грамоти
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Математика
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Українська мова
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через
вайбер, перегляд
відеоурока по ютуб

Українська
Мова
1. Онлайн-конференції за допомогою сервісу
Zoom.
2. Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.

3.Розробка, розміщення методичних матеріалів,
зворотній зв`язок , контроль, оцінювання робіт :
classroom.google.com; Viber;
електронна скринька Gmail.
4.Індивідуальні консультації для учнів та батьків
в classroom.google.com; Viber; електронна
скринька Gmail

Середа

ІІ/9.4010.10

Навчання грамоти
Онлайн уроки у програмі zoom
https://video.novashkola.ua/1-klas/
ukrayinska-mova-1-klas/

Навчання грамот
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)
и

Англійська мова

Природознавство
презентація нас епошту, перегляд
відеоурока по ютуб

Математика
Онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom.
2. Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.

ІІІ/10.2010.50

Математика
Онлайн уроки у програмі zoom

Математика
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Читання
Онлайн урок в програмі Zoom

Математика
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через
вайбер, перегляд
відеоурока по ютуб

IV/11.0011.30

Фізкультура

Образотворче
мистецтво
(Ютуб відео)

Я досліджую світ
Презентація Google
Classroom

Літературне читання
презентація на епошту, взаємозв’язок
через вайбер

Літературне читання
Онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom.
Розробка, розміщення методичних матеріалів,
зворотній зв`язок , контроль, оцінювання робіт :
classroom.google.com; Viber;
електронна скринька Gmail.
Природознавство
Онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom.
Індивідуальні консультації для учнів та батьків в
classroom.google.com; Viber; електронна
скринька Gmail

V/11.4012.10

Я досліджую світ
Онлайн уроки у програмі zoom
Опрацювання додаткового
матеріалу у друкованих зошитах
+ проводимо експерименти
вдома на основі записаних
уроків у Google Classroom
https://video.novashkola.ua/1-klas/
mistectvo-1-klas/tema-03-iichastina/

І/9.009.30

Навчання грамоти
Онлайн уроки у програмі zoom
+ Відео урок завантажений у
Google Classroom , читання
казки вчителем, усне
опрацювання почутого
Навчання грамоти
Онлайн уроки у програмі zoom
https://video.novashkola.ua/1-klas/
ukrayinska-mova-1-klas/

Навчання грамоти
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Я досліджую світ
YouTube

Українська мова
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через
вайбер, перегляд
відеоурока по ютуб

Українська
Мова
Онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom.

Навчання грамоти
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Математика
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Літературне читання
презентація на епошту, взаємозв’язок
через вайбер.

Математика
Розробка, розміщення методичних матеріалів,
зворотній зв`язок , контроль, оцінювання робіт :
classroom.google.com; Viber;
електронна скринька Gmail.

Математика
Онлайн уроки у програмі zoom

Математика
(Ютуб
відео+зв’язок через

Українська мова
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Математика
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через

Літературне читання
Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.

ІІ/9.4010.10

ІІІ/10.2010.50

Музичне мистецтво
YouTube

Музичне мистецтво
Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.

Viber та е-пошту)

Четвер

IV/11.0011.30

Фізкультура

V/11.4012.10

Я досліджую світ
Онлайн уроки у програмі zoom
Опрацювання додаткового
матеріалу у друкованих зошитах
+ проводимо експерименти
вдома на основі записаних
уроків у Google Classroom
https://video.novashkola.ua/1-klas/
mistectvo-1-klas/tema-03-iichastina/
Англійська мова
(Головатюк В.В.)
Опрацювання через мережу
INTERNET: E-mail, viber

І/9.009.30

ІІ/9.4010.10

ІІІ/10.2010.50

П’ятниця

Я досліджую світ
Онлайн уроки у програмі zoom
Опрацювання додаткового
матеріалу у друкованих зошитах
+ проводимо експерименти
вдома на основі записаних
уроків у Google Classroom
https://video.novashkola.ua/1-klas/
mistectvo-1-klas/tema-03-iichastina/
Дизайн і технології
https://video.novashkola.ua/1-klas/
mistectvo-1-klas/tema-03-iichastina/

Я досліджую світ
(Ютуб
відео+презентація
через Viber)

вайбер, перегляд
відеоурока по ютуб
Інформатика

Я у світі
презентація на епошту, взаємозв’язок
через вайбер,
перегляд відеоурока
по ютуб

Я у світі
Індивідуальні консультації для учнів та батьків в
classroom.google.com; Viber; електронна
скринька Gmail.

Українська
мова
1.Онлайн-конференції за допомогою сервісу
Zoom.
2. Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.
Математика
1.Онлайн-конференції за допомогою сервісу
Zoom.
2. Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.
3.Розробка, розміщення методичних матеріалів,
зворотній зв`язок , контроль, оцінювання робіт :
classroom.google.com; Viber;
електронна скринька Gmail.

Образотворче мистецтво
Презентація Google
Classroom

Математика
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Я досліджую світ
Онлайн урок в програмі Zoom

Літературне читання
презентація на епошту, взаємозв’язок
через вайбер,

Я досліджую світ
(Ютуб
відео+презентація
через Viber)

Українська мова
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Природознавство
презентація на епошту, перегляд
відеоурока по ютуб

Дизайн і технології
(Ютуб відео)

Англійська мова

Інформатика
презентація на епошту, взаємозв’язок
через вайбер
Основи здоров’я
відеоурок по ютуб,
взаємозв’язок через
вайбер

IV/11.0011.30

Музичне мистецтво
https://video.novashkola.ua/

Фізична культура

V/11.4012.10

ГПД

І/9.009.30

Фізкультура

Читання
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom
Математика
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Навчання грамоти
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Українська мова
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через
вайбер, перегляд
відеоурока по ютуб

Природознавство
Індивідуальні консультації для учнів та батьків в
classroom.google.com; Viber; електронна
скринька Gmail.

Літературне читання
Онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom.

ІІ/9.4010.10

Математика
Онлайн уроки у програмі zoom

Навчання грамоти
(Ютуб
відео+зв’язок через
Viber та е-пошту)

Українська мова
Онлайн урок в програмі
Zoom,д/з Google Classroom

Математика
Відеоурок по ZOOM,
взаємозв’язок через
вайбер

Основи здоров’я
Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.

ІІІ/10.2010.50

Навчання грамоти
Онлайн уроки у програмі zoom
+ Відео урок завантажений у
Google Classroom , читання
казки вчителем, усне
опрацювання почутого
Навчання грамоти
Онлайн уроки у програмі zoom
https://video.novashkola.ua/1-klas/
ukrayinska-mova-1-klas/

Я досліджую світ
(Ютуб
відео+презентація
через Viber)

Англійська мова

Трудове навчання
презентація на
е-пошту,
взаємозв’язок через
вайбер

Інформатика
Індивідуальні консультації для учнів та батьків в
classroom.google.com; Viber; електронна
скринька Gmail

Фізична культура

Музичне мистецтво
презентація на епошту, взаємозв’язок
через вайбер

Трудове навчання
Онлайн-конференції за допомогою сервісу Zoom.
Перегляд прямої трансляції онлайн-уроків
YouTube.

IV/11.0011.30

V/11.4012.10
ГПД

Читання
Презентація в Google
Classroom, завдання в
тестовій формі.

Що таке добро? https://www.youtube.com/watch?v=Vr4XiXf57Tc

Не треба ображати друзів! https://www.youtube.com/watch?v=_Q4qB1sLTew
Історія про хворобу немитих рук https://www.youtube.com/watch?v=iaBEkEJImkE
Які ми з вами чистюлі? https://www.youtube.com/watch?v=TA-6H0UJ9i0
Що таке Великдень https://www.youtube.com/watch?v=65twJD3W0GU
Фізичне
виховання

Учні початкової школи щоденно підтримують зв’язок із вчителем фізкультури і отримують завдання, які переглядають у соціальних мережах, зокрема:

ПРИМІТКА

Наші учні щодня отримують консультації, поради від вчителів, вихователів ГПД та шкільного психолога через такі
соціальні мережі, як: viber, Skype, Zoom, Google диск, Google classroom, youtube- канал за посиланнями, що
отримали раніше.

https://www.youtube.com/watch?v=kNWwid8OAVM
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4
https://www.youtube.com/watch?v=f_1nm-Nik4w
https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A

