Предмет
Історія України
Українська мова
Англійська мова
Українська
література

Трудове навчання
Дівчата
Хлопці

Завдання для дистанційного навчання
для учнів 5 класу
терміном з 11.04.2022 по 16.04.2022
Завдання
11.04.2022
Понеділок
Параграф 26
Параграф 62, впр. 485
Літній табір відпочинку. Розвиток навичок читання. с.165 – записати,
перекласти, вивчити слова; впр2, с.164 – 165 – читати, перекладати; впр.3,
с.165 – усно доповнити речення.
РМ. Складання портрета літературного героя.
План (орієнтовний)
1. Зовнішній вигляд.
2.
Вік героя.
3.
Риси характеру.
4.
Моє ставлення до літературного героя.
труди 11.04 Проєкт "Лялька -мотанка". Підібрати інформацію про лялькумотанку, ілюстрації, зображення.
Об'єкт проектної діяльності № 6: : макет транспортного засобу. Тема.
Вибір об'єкта проектування. Розвиток техніки та знарядь праці.
Конструювання виробу з застосуванням методу фантазування. Виконання
малюнка деталей виробу.

Фізична культура
Англійська мова

Математика
Українська мова
Природознавство
Фізична культура
Математика

Українська мова
Математкиа
Інформатика
Основи здоров’я
Українська
література

12.04.2022
Вівторок
Прийменники місця. Розвиток граматичних навичок. Переглянути відео за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=PNTdETp7epE&ab_channel=MONUKRAINE
с.166 – 167 – опрацювати правило; 4 – 6б. – впр.2, с.167 – письмово; 7 – 9б. впр.2, 4, с.167 - 168 – письмово; 10 - 11б. - впр.2, 4,5, с.167 - 168 – письмово
Розв'язування задач і вправ1071,1073
Параграф 63. Вправа487,489,490
Наземно-повітряне середовище та його мешканці. Пар 40. Підготувати
повідомлення.
12.04Розв'язування задач і вправ 1085,1087
13.04.2022
Середа
Параграф 63,впр. 492, 493, 494
Розв'язування задач і вправ1079,1082
Постановка, завдання, планування та виконання проекту
Безпека надворі. Екстремальні ситуації (при спілкування з людьми) з
незнайомцями. §27 повторити, записати основні поняття. Розробити пам’ятку
безпечної поведінки надворі.
Котрольний твір на тему «Людина і природа – друзі чи вороги?» (за
оповіданням Є.Гуцала «Лось»).
План (орієнтовний)
1.
Людина і природа – разом.
2.
Друзі чи вороги?
3.
Вчинки людей.
14.04.2022
Четвер

Англійська мова
Музичне мистецтво
Математика
Зарубіжна
література
Малюнок

Художня культура
Живопис
Композиція
Природознавство
Зарубіжна
література
Англійська мова

Відпочинок на свіжому повітрі. Впр.3, с.170 – усно відповісти на
запитання. Впр.1,с. 171 – читати, перекладати, усно відповісти на запитання;
в.р. – впр.2, с.171 – письмово.
Переглянути відеозапис опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака –
Артемовського.
Округлення чисел параграф 31 1118,1121
Підготувати коротку розповідь про 1-2 книги сучасної дитячої
літератури, прочитаних самостійно.
Переглянути відео та виконати композицію
https://www.youtube.com/watch?v=aWgyOR4TCmc
15.04.2022
П’ятниця
Символи Великодня.
Намалювати натюрморт з предметами: книга, зошит, олівець, пенал.
Виконати ілюстрацію до улюбленого літературного твору.
Водне середовище та його мешканці. пар 41.
Цікаві факти про Роальда Дала. Читати твір «Чарлі і
шоколадна фабрика» (розділи 2-10)
16.04.2022
Субота
16.04 – Краса природи. Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=3dF2hpfrvSU&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%
80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%
BA%D0%BE

Зарубіжна
література
Малюнок
Математика
Музичне мистецтво

Читати твір Роальда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика» (розділи 13-20)
Переглянути відео та виконати композицію
https://www.youtube.com/watch?v=aWgyOR4TCmc
Розв'язування задач і вправ 1127,1130
Прослухати увертюру та дуєт Одарки та Карася з опери «Запорожець за
Дунаєм».

