Завдання для дистанційного навчання
для учнів 5 класу
терміном з 04.04.2022 по 09.04.2022
Предмет

Завдання
04.04.2022
Понеділок

Історія України
Українська мова
Англійська мова

Англійська мова
Математика
Українська мова
Природознавство

Параграф 24-25
Параграф 60, впр. 474,475
Пори року. Одяг. Розвиток навичок говоріння. Впр.1 - 6, с.160 - 161–
опрацювати усно
Електронний підручник https://pidruchnyk.com.ua/138-ukrayinska-lteraturaavramenko-5-klas.html
С. 201 – виразно читати поезію «Блакить мою душу обвіяла».
Оздоблення серветки вивченими швами.
Об'єкт проектної діяльності № 5: кухонне приладдя (лопатка кухонна). Тема.
Технологія оздоблення виробу з деревини. Захист проекту
Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.
05.04.2022
Вівторок
Контроль навичок письма. Письмово виконати контрольне завдання.
Розв'язування задач і вправ №1019,1021
05.04 параграф 61. Вправа479,480
Умови життя на планеті земля. Параграф 38.

Фізична культура
Математика

Виконувати комплекс вправ ранкової гімнастики.
Розв'язування задач і вправ №1027,1029

Українська мова
Математкиа
Інформатика
Основи здоров’я

06.04.2022
Середа
06.04 параграф 61,впр. 483, 482
Розв'язування задач і вправ № 1041,1043
Цикли з передумовою
Способи гасіння невеликих пожеж. §25 повторити, оформити плакат «НІпожежі!
С. 203-210 – читати оповідання Є.Гуцала «Лось»

Українська
література
Трудове навчання
Дівчата
Хлопці
Фізична культура

Українська
література
Англійська мова
Музичне мистецтво
Математика
Зарубіжна
література
Малюнок

Художня культура
Живопис

07.04.2022
Четвер
Види активного відпочинку. С.163 – повторити вирази. Впр.1 – 4 , с.162 –
163 – опрацювати усно.
Прослухати дует Папагено і Папагені з опери «Чарівна флейта».
В.А.Моцарта.
Ділення десяткових дробів параграф 30 №1064,1066
Контрольна робота з теми «Сила творчої уяви». Тестові завдання
Створити сюжетно-декоративну композицію до Великодніх свят «
Великдень».
08.04.2022
П’ятниця
Скласти власну казку за мотивами українських народних казок.
Намалювати вітальну листівку «Великдень» у техніці пуантилізму.

Композиція
Природознавство
Зарубіжна
література
Українська мова
Математкиа
Інформатика
Основи здоров’я
Українська
література

Виконати весняний пейзаж.
Опрацювати параграф 39.
Складіть діалог на тему: «Що краще - прочитати книжку чи подивитися
фільм за її сюжетом?»
09..04.2022
Субота
Параграф 62, впр. 484,485
Розв'язування задач і вправ №1068,
Складання та виконання проектів із циклами.Практиктична робота 6
Дитина в автономній ситуації. §26 повторити, записати основні поняття.
Виконати крос-тест с.137-138.
С.211 – відповідати на запитання (усно)

