Завдання для дистанційного навчання
для учнів 5 класу
терміном з 28.03.2022 по 02.04.2022
Предмет

Завдання
28.03.2022
Понеділок

Історія України
Українська мова
Англійська мова
Українська
література
Трудове навчання
Дівчата
Хлопці

Параграф 23-24.
Контрольна робота
Одяг у різну погоду.Впр.1,2,3,4, с.152-153 опрацювати усно; с. 153-повторити
правило.
С.199-200 – виразно читати поезію «Не бував ти у наших краях».
Підготувати матеріали та інструменти. Розкрій тканин25*25см.
.Об'єкт проектної діяльності № 5: кухонне приладдя (лопатка кухонна).
Тема. Технологічний процес виготовлення виробу з деревини. Оздоблення
виробу із застосуванням технології декупажу .

Фізична культура

Математика
Українська мова
Природознавство

29.03.2022
Вівторок
Одяг. Розвиток навичок читання. с.155 – записати, перекласти, вивчити
слова; впр.1,2,3,с.154 – 155 – опрацювати усно
(На два урока) розв'язання задачі та вправ 967,970,972,976
Параграф 56. Письмовий переказ. Вправа 448
Гриби параграф 36.

Фізична культура
Математика

Виконувати комплекс ранкової
Розв'язання задач і вправ 978,980

Англійська мова

Українська мова
Математкиа
Інформатика
Основи здоров’я
Українська
література
Англійська мова
Музичне мистецтво
Математика
Зарубіжна
література
Малюнок

30.03.2022
Середа
Параграф 59. Вправа 467,469
29.03(на два урока) розв'язання задачі та вправ 967,970,972,976
29.03 розв'язання задач і вправ 978,980
Алгоритм з розгалуженням.
Тема: Пожежна безпека.П24.Прочитати записати визначення.Скласти
пам’ятку як запобігти пожежі.
С. 200 – вивчити напам’ять поезію «Гаї шуплять».
31.03.2022
Четвер
Друзі та одяг. Розвиток навичок аудіювання. с.156 – записати, перекласти,
вивчити слова; впр.1,2,3, с.156 – опрацювати усно; впр.4,с.156 – письмово
Слухати музику релакс.
Самостійна робота
Опрацювати статтю про М.Цвєтаєву с.232.
Намалювати весняний пейзаж.
01.03.2022
П’ятниця

Художня культура
Живопис
Композиція
Природознавство
Зарубіжна
література
Історія України
Українська мова
Англійська мова
Українська
література
Трудове навчання
Дівчата
Хлопці
Фізична культура

Переглянути український мультфільм за мотивами українських народних
казок «Микита-Кожум’яка»
Намалювати композицію «Великдень».
Виконати ескіз малюнку весняної квітки.
Ознайомлення з найбільш поширеними в Україні рослинами, тваринами,
грибами за допомогою атласів-визначників.
Підготувати розповідь про героїню вірша «Книги в червоній палітурці», яка
любила читати.
02.04.2022
Субота
Параграф 24
Аналіз контрольної роботи.
Різна погода, різний одяг. Розвиток навичок говоріння. Перегляньте відео
за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=1SPZl6mVEkg&ab_channel=MONUKRAINE
Відео розповіді «Гаї шумлять» надіслати через Вайбер.
Виготовлення стирника. Перенесення малюнка на тканину.
Оздоблення виробу із застосуванням технології декупажу .
Виконувати ранкову гімнастику

