
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ у 5-В класі 

на час карантину 

Класний керівник  5-В – Корх В.П. 
 

ПІБ учителя Зміст уроку Завдання для самоопрацювання 

Українська мова 

Кокадей М.І. Другорядні члени речення: Додаток. 

Означення. Обставина. 

Опрацювати §37 с.187; 

Виконати вправу 441 

с. 192 , вправу 445 с. 

194. 

                                                              Українська література                                               

Кокадей М.І. Світ природи у творчості Т.Шевченка 

 

Художній аналіз пейзажної лірики « За сонцем 

хмаронька пливе» Тараса Шевченка 

Прочитати твір Степана Васильченка   « У 

бур’янах ». Скласти план.                   Вивчити 

вірш напам’ять. Виписати метафори. 

 

                                            Зарубіжна література 

Явтушенко Н.Д. Льюїс Керролл «Аліса в Країні Див» Прочитати казку с.202-229. Знати зміст. 

                                                 Англійська мова 

Корх В.П. 

korkh63@gmail.com 

Місце , де я живу.Головні споруди міста/села. Вивчити слова с.140;Виконати вправу 2 с.143 ( 

письмово) , прочитати тексти впр. 3 і 

відповісти на запитання с. 143 

                                                   Німецька мова 

Корх В.П. 

korkh63@gmail.com 

Одяг. Який одяг тобі до вподоби? Який одяг 

ти носиш? 

Вивчити слова с. 94-100 , виконати впр.4 

(письмово) с.98 (див. правило с. 160) , 

складати речення за зразком с. 102-103 

                                                      Історія 

Ткаченко О.С. 

osttkachenko@gmail.com 
 

1. Політика більшовиків щодо України. 

Голодомор 1932-1933рр. 

2.Україна в роки Другої світової війни. 

§15 – читати, № 7, С. 89- письмово. 

§ 16 – читати, № 5, 11, С. 95 - письмово 

                                                    Математика 

Борисова Л.О. Множення десяткових дробів. §34 , № № 914, 917, 919, 922, 927, 929 с.215-

217 



                                                    Основи здоров’я 

Чуприна В.М.  
Viber 0969378453 
 

Пожежна безпека. Умови і причини 

виникнення пожеж. 

Способи гасіння первинних пожеж. 

Особливості гасіння електроприладів. 
 

§22. Друк зош. с. 44-45; 

 

Друк. зош. с.46-47. 

                                                      Природознавство 

Демченко І.М. 

innademo@ukr.net 

1.Рослини і тварини . 

2. Гриби і бактерії 

Повт.§34,опрацювати §35. Зробити 

порівняльну таблицю «Тварини і рослини» 

                                                          Етика 

Чучина В.В. Правила ввічливого спілкування та мовний 

етикет. 

Скласти пам’ятку « Що таке ввічливе 

спілкування». 

                                                     Інформатика 

Заітченко Р.В. 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

Створення та опрацювання однорівневих 

списків у текстовому процесорі WORD,  
 

Опрацювати: п.3.4. с. 123 – 128.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за 

комп’ютером, с. 128 – 129. 

Давати відповіді на запитання: с. 129. 

Виконати завдання: №3, №6* с. 130. 
 

                                                   Трудове навчання 

Корнієнко О.І. 

Дубина О.С. 

Розділ. Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування. 
Побутові електроприлади. Загальні правила 

користування побутовими електроприладами. 

Опрацювати матеріал за посиланням с.124-127  

5 клас pidruchnyk.com.ua › 153-trudove-

navchannya-dlya-dvchat-hodzicka... 

                                               Музичне мистецтво 

Кулик О.О. 

0967629904 

Симфонічна музика Опрацювати матеріал підручника «Музичне 

мистецтво 5 клас» с.113-116. 

Послухати  симфонічні твори (симфонії №3, 

№5, №9 – за вибором) Л.Бетховена, зокрема й 

у сучасному аранжуванні. Чим відрізняються 

ці виконання? 

Уявити, що вам запропонували дібрати музику 

до комп’ютерної гри. До якої гри ви б 
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використали музику 5-ї симфонії Л.Бетховена? 

Свою думку аргументуйте. 

 Узагальнення теми «Професійна музика» Розповісти про особливості вокальної та 

інструментальної музики. 

*Складіть кросворд на тему «Вокальна та 

інструментальна музика» (за бажанням). 

                                                 Фізична культура 

Вольвач Ю.М.  Відпрацювання оздоровчих вправ та 

прогулянки на свіжому повітрі. 
 


