Завдання для дистанційного навчання терміном
з 21.03.2022 по 25.03.2022
для учнів 5 класу
Предмет

Завдання
21.02.2022
Понеділок

Історія України
Українська мова
Англійська мова

Математика
Українська мова
Природознавство

Вчити параграф 22.
Пар. 54(повтор), впр.429, 430, 433
Погода у різних частинах світу. Розвиток навичок аудіювання. С.145 –
записати, перекласти, вивчити слова; впр.1,2,с.145 – прослухати аудіозапис,
усно відповісти на запитання; впр.3, с.146 – читати, перекладати, усно
відповісти на запитання, в.р. – вивчити текст.
Електронний підручник https://pidruchnyk.com.ua/138-ukrayinska-lteraturaavramenko-5-klas.html
С.195-196 – вивчити напам’ять поезію «За сонцем хмаронька пливе». Відео
розповіді надіслати вихователю у Viber.
Повторити техніки виконання вивчених швів: вперед іголку, тамбурний
(ланцюжок).
Об'єкт проектної діяльності № 5: кухонне приладдя (лопатка кухонна). Тема.
Вибір об'єкта проектування. Деревина як конструкційний матеріал.
Послідовність виготовлення виробу з деревини. Конструювання форми
методом фантазування. Виконання малюнка виробу. Поняття про мінімаркетингові дослідження
Виконувати ранкову гімнастику.
22.03.2022
Вівторок
Прогноз погоди. С.148 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.2, с.147 –
148 – опрацювати усно; впр.5, с.147 – вивчити вірш
Розв'язання задачі та вправ 940,948,949
Параграф 54, (повтор)впр.434,435
Різноманітність організмів. Рослини. Параграф 34 опрацювати.

Фізична культура
Математика

Виконувати ранкову гімнастику
Розв'язання задачі та вправ 940,948,949

Українська література

Трудове навчання
Дівчата
Хлопці

Фізична культура
Англійська мова

Українська мова
Математкиа
Інформатика
Основи здоров’я
Українська література

Англійська мова
Музичне мистецтво

23.03.2022
Середа
Параграф 55, впр. 4439,440,443.
Розв'язання задач і вправ954,956
Складання та виконання проектів з використанням циклів з лічильником
Тема: Соціальна небезпека інфекційних захворювань. Параграф 23 прочитати,
записати визначення.
С. 197 – вивчити напам’ять поезію «Садок вишневий коло хати». Відео
розповіді надіслати вихователю у Viber.
24.03.2022
Четвер
Прогноз погоди. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Впр.3, 5, с.148 –
149 – читати, перекладати, розіграти діалоги в групах.
Слухати заспокійливу музику.

Математика
Зарубіжна література
Малюнок
Художня культура
Живопис
Композиція
Природознавство
Зарубіжна література

Додавання і віднімання десяткових чисел параграф 28 номер967,970
Дочитати твір Л. Керролла «Аліса в Країни Див».
Електронний підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1182-zarubizhna-5-klas-nikolenko.html
Створити ілюстрацію до улюбленої казки
25.03.2022
П’ятниця
Переглянути укр. мультфільми за мотивами українських народних казок «
Івасик-Телесик», « «Жив був пес», «Кобиляча голова»
Намалювати композицію «Вербові котики»
Виконати ескіз весняного пейзажу.
Тварини. Різноманітність тварин. Параграф 35 опрювати.
Підготувати таблицю-характеристику Аліси ( за твором Л. Керролла «Аліса в
Країни Див». Намалювати ілюстрації до твору.

