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  Спочатку був позитив 
- підтримка!
- розуміння!
- важлива не кількість 
матеріалу, 

а якість



Як проводити уроки?
- ZOOM чи  Meet?
- а якщо немає інтернету?
- поганий зв’язок, що робити? 



  Оберіть свій варіант! 
ZOOM - 

Meet - додатки Google



 Робота в Classroom
                         

                                                   

                                                   вебінар Антоніни 
Букач



Запис відео
- власні відео-пояснення до теми з 

презентацією, атласом,підручником
- пошук якісних відео в Youtube

- голосові повідомлення в Viber, Telegram



  Бери й роби

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EdEra_Osvitoria_Lenovo+BR101+2019/about


Подорожуємо Україною
https://ukrainer.net/

https://ukrainer.net/


Корисні додатки



Добірка програм для створення 
хмар слів

1. https://worditout.com/ - безкоштовний англомовний сервіс для створення хмар слів, 
який є одним з найпростіших і зручних у використанні.
Якщо ваша англійська недосконала, у браузері Google Chrome можна 
налаштувати автоматичний переклад сторінки, будь-якою зручною для вас 
мовою.

2. https://wordcloud.pro/ru - російськомовний слово-генератор, що дозволяє 
створювати яскраві хмари певних форм (з використанням базових шаблонів чи 
авторські).
Програма має безкоштовну версію з базовими можливості та платну версію 
pro.

3. https://www.jasondavies.com/wordcloud/ - англомовний сервіс для створення 
тегових хмар, який має найбільш зручну інтуїтивно зрозумілу навігацію.

https://worditout.com/
https://wordcloud.pro/ru
https://www.jasondavies.com/wordcloud/


Seterra
https://online.seterra.com/

Тут можна вивчити:

країни, столиці, прапори, 
міста, гори, рівнини, річки та 
ін.

https://online.seterra.com/ru


Mind-map
або схеми



learningapps

https://www.google.com/search?q=learningapps&tbm=isch&bih=564&biw=1229&rlz=1C1SQJL_ruUA851UA851&hl=uk&ved=2ahUKEwiLtLXahOPoAhXecZoKHcwkAC4QBXoECAEQIw


learningapps

- надсилаємо посилання 

на вправу
- створюємо власну вправу

https://www.google.com/search?q=learningapps&tbm=isch&bih=564&biw=1229&rlz=1C1SQJL_ruUA851UA851&hl=uk&ved=2ahUKEwiLtLXahOPoAhXecZoKHcwkAC4QBXoECAEQIw


  Kahoot
-безкоштовна ігрова платформа 

для навчання
-варто використовувати для 

закріплення знань на занятті
-працює на всіх типах пристроїв
-відеоогляд використання - 

https://www.youtube.com/watch?v=M
s_yHnS3IrA

https://kahoot.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Ms_yHnS3IrA
https://www.youtube.com/watch?v=Ms_yHnS3IrA
https://www.youtube.com/watch?v=Ms_yHnS3IrA


           mozaBook та mozaWeb



           mozaBook та mozaWeb
Досліджуйте інтерактивний контент на порталі https://ua.mozaweb.com

1. Заходимо на mozaWeb за посиланням на вашому комп'ютері (не 

на планшетах або телефонах)

2. Реєструємося

3. Активуємо код: 

MOZ-PX-PBWX-TIDD-VIMY-TVRI-UFWG-UAEDPMOZA

4. Працюємо :)

Детальніше дивіться в відео: 

https://ua.mozaweb.com/
https://ua.mozaweb.com/


Оцінити не можна забути
- Classtime 

- Google Forms

- На урок

- фото роботи



  На урок



  Classtime



Google Forms
https://docs.google.
com/forms

https://docs.google.com/forms/d/1EJ_rQb7qDMkdOrxWRckYGTyCnfzGuu74FnvaW4dCtM8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EJ_rQb7qDMkdOrxWRckYGTyCnfzGuu74FnvaW4dCtM8/edit


  А як щодо фільмів?



  Мультфільми



  Навчати дистанційно - це 
- розуміти потреби учнів
- оптимізувати навчальний матеріал
- змінювати методи та прийоми
- пам’ятати про індивідуальний підхід
- піклуватися про здоров’я



Дякую 
за увагу!


