
  

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ (2 тиждень) 

у 5-А класі 

на час карантину 

Класний керівник 5-А – Ткаченко О.С. 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів 

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Прийма О.А. Особливості будови елементарного роздуму. Опрацювати матеріал с. 98 

Виконати вправи 193,194,195(усно) 

Написати твір-роздум на одну з тем поданих у 

вправі 196 

Тренувальні вправи на визначення 

другорядних членів речення. 

Повторити матеріал с. 187-192 

Виконати вправу 533 

Виконати тести відкривши посилання 

join.naurok.ua 

Код доступу 231151 

відкривши посилання 
join.naurok.ua 

Код доступу 133640 

Борщ В.Г. Другорядні члени речення. 

Однорідні члени речення. 

№ 432, 435, 445 (письмово). 

№ 451, 454, 456 (письмово), *450 - усно 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Завгородня Т.Д.  Льюїс Керролл «Аліса в країні див». Реальне та 

фантастичне у творі. 

Прочитати роман до кінця. 

Льюїс Керролл «Аліса в країні див». Пригоди 

головної героїні. 

Опрацювати теоретичний матеріал 

підручника с. 202 – 232. 

http://join.naurok.ua/
http://join.naurok.ua/


 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Прийма О.А. Картини довколишнього світу, природи в 

поезіях. Т. Шевченка − художня реальність, 

створена уявою митця за допомогою засобів 

образної мови. «За сонцем хмаронька пливе». 

 

«Садок вишневий коло хати...» – перлина 

української та світової ліричної поезії.     

- Знати напам’ять поезії «За сонцем 

хмаронька пливе», «Садок вишневий коло 

хати...» 

- виконати завдання 1-10 с.197-198 усно 

- завдання 2 (Д/З) письмово 

- виконати тести відкривши посилання  

join.naurok.ua 

Код доступу 895360 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Чехунов П.І.  

 

 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Янкова А.П. У Viber від 18.03 Надіслати письмові роботи у  Viber 

Биченко Л.І. Відпочинок дітей 

Домашнє читання 

Свята та традиції 

С. 158 №1чит, № 234- письм. 

С. 161 №2, №5,6 –письмово 

С. 167 – 168, №4, вивчити слова 

№5 (словник). 

 

ІСТОРІЯ 

 

Ткаченко О.С. 

osttkachenko@gmail.com 

Україна в роки Другої світової війни §16 читати, № 5, 11 С. 95 - письмово 

 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 

 

http://join.naurok.ua/
mailto:osttkachenko@gmail.com


Голота Т.Б. 1) Визначення організмів за визначеннями. 

Практичне заняття. 

2) Чинники середовища життя на планеті 

життя 

§37 мал. 123 записатив зошит, №5, цікаву 

інформацію з інтернету по зразку мал. 123 

§38 виписати правила , п.1-6 (усно) с. 166 

 

ІНФОРМАТИКА 

 

Заітченко Р.В. 

Фесенко Н.В. 

Додавання графічних зображень у текстовий 

документ у текстовому процесорі WORD 

Опрацювати: п.3.5., с. 131 – 135.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за 

комп’ютером, с. 135 – 136. 

Давати відповіді на запитання: с. 136. 

Виконати завдання: №2, №5, №6* с. 137. 

 

НІМЕЦЬКА МОВА 

 

Завгородня Н.П. Ландшафти (c.106). 

Лісові тварини (с. 109). 

Записати нові слова, їх переклад (с. 106, 109). 

№1,3,4 (усно), №2( с. 107) (письмово). 

№ 1,2,4 (усно), №3 ( с. 110) (письмово). 

Корх В.П. 47. Ландшафти. Множина іменників с. 106-108 

48. Лісові тварини. Множина іменників с. 109-

110 

Вивчити слова с. 109 

№3 (письмово). 

№4 читати / перекладати с. 110 

 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

 

Чуприна В.М.  
Viber 0969378453 

Способи гасіння невеликих пожеж § 22 - повторити 

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

 

Кулик О.О. Узагальнення теми «Професійна музика» Розповісти про особливості вокальної та 

інструментальної музики. 

*Складіть кросворд на тему «Вокальна та 

інструментальна музика» (за бажанням). 



 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ 

 

Корнієнко О.І. 

Viber 0980757331 

Дубина О.С. 

Розділ. Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування. 

Культура споживання їжі. 

Етикет за столом. 

Опрацювати матеріал за посиланням 

С.128-139 .5 клас 

pidruchnyk.com.ua › 153-trudove-navchannya-

dlya-dvchat-hodzicka... 

Виконати Практичну роботу с.134. 

Сервірування святкового столу.( у зошит 

запишіть послідовність виконання роботи). 

 

ЕТИКА 

 

Чучина В.В. Коли доречно користуватися телефоном В інтернеті знайти правила користування 

телефоном і записати їх в зошит 


