ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів
з 26.04.2021 по 30.04.2021
Предмет
Труди

Англійська мова
Математика

Історія України
Укр. мова
Худ культура
Математика

Англійська мова

Укр. мова

Фіз-ра

Основи здоров'я

5 класу

Завдання
26.04.2021
Хлопці . Об`єкт проєктної діяльності № 6 : макет
транспортного засобу. Тема. Вибір об'єкта проєктування.
Розвиток техніки та знарядь праці.
Конструювання виробу з застосуванням методу
фантазування. Виконання малюнка деталей виробу..
Дівчата. Виготовити виріб для прикрашання оселі до
Великодня
с.185 – записати слова в словник, вивчити; впр.5, с.185
(читати, перекладати); впр.6, с.186 (письмово)
§ 3-§ 4. Повторити. Виконати: № 86, № 123, № 141
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/qvXAKpI
https://cutt.ly/zvXSqBg
§ 5. Повторити. Виконати: № 141
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/nvXSpI7
П. 25 вивчити
Відмінність між прямою мовою і непрямою.
С. 180 – повторити правила, виконати вправу 491
27.04.2021
Ідеї лицарства, добра й честі в циклі легенд «Про короля
Артура та лицарів круглого столу». Постаті Короля
Артура. Мерліна, Ланцелота у світовому мистецтві.
§ 6-§ 8. Повторити. Виконати: № 164, № 224, № 254
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/1vXDBm4
https://cutt.ly/dvXFpdj
https://cutt.ly/EvXFgNj
с.187 – записати слова в словник, вивчити; впр.1, с.187
(читати, перекладати); впр.2, с.188 (усно обрати правильну
відповідь)
Діалог. Тире при діалозі.
Переглянути відеоурок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=gyC5ii6XKvw
С. 183 – вивчити правила, виконати вправу 496(ІІ)
Підіймання тулуба в сід 2*26(хл), 2*22(дівч)
Стрибки через скакалку 3*35. Повторити основні правила
гри у футбол
28.04.2021
Місця підвищеної небезпеки. §28 прочитати, зробити
конспект. Виконати підсумкове завдання с.149.

Зарубіжна література

Укр. мова
Укр. літ.
Музика
Фіз-ра

Природознавство
Композиція
Живопис
Малюнок
Математика

Укр.література
Природознавство
Зарубіжна література
Інформатика
Фіз-ра

Англійська мова

Переглянути фільми «Чарлі і шоколадна фабрика»
(режисер Т. Бертон,2005р., США). Порівняти свої
уявлення про чарівну шоколадну фабрику з баченням
режисера.
Написати твір-мініатюру " Якби я потрапив на фабрику
містера Вонки "
Розділові знаки в реченнях при діалозі.
С. 183 – повторити правила, виконати вправу 499(І)
Г.Тютюнник. Читати оповідання «Дивак»
Переглянути балет С.Прокоф'єва " Попелюшка"
Стрибки через скакалку 3*35
Підіймання тулуба в сід 2*26(хл), 2*22(дівч)
Повторити основні правила гри у футбол.
29.04.2021
Екосистеми.§44 -опрацювати. Підготувати виступ на
тему:" Людина – частина природи і може існувати лише
зберігаючи її".
Вправи на виділення композиційного центру. Намалювати
композицію " Великодній кошик"
Намалювати композицію « Великоднє дерево»
Створити вітальні листівки до Великодня
§ 9-§ 10. Повторити. Виконати: № 280, № 316
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/0vXHzAW
https://cutt.ly/qvXHm0v
Відповідати на запитання 4-10 (усно) на с.222
30.04.2021
Людина – частина природи. Зміни в природі. § 45опрацювати
Скласти питання для інтерв’ю з одним із персонажів твору
(Р. Дал «Чарлі і шоколадна фабрика»)
п. 4.4. Повторити
Навчальне відео за посиланням: https://cutt.ly/8vXH9UE
За технічної можливості виконати Практичну роботу 9.
Виконання вправ на гнучкість.
Підіймання тулуба в сід 2*25(хл), 2*20(дівч)
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі
2*20(хл),2*10(дівч)
впр.1, с.189 – 190 – усно відповісти на питання; впр.2,
с.190 – 191 – читати, перекладати

