Завдання для дистанційного навчання
для учнів 5 класу
терміном з 18.04.2022 по 23.04.2022
Предмет

Завдання
18.04.2022
Понеділок

Історія України
Українська мова
Англійська мова

Українська
література
Трудове навчання
Дівчата
Хлопці

Параграф 27
18.04 Твір-опис « Весна іде, красу несе»
18.04 – Краса природи. Розвиток навичок читання та перекладу. С.173 –
записати, перекласти, вивчити слова; впр.1, с.172 – усно відповісти на
запитання; впр.2, с.172 – 173 – читати, перекладати, доповнити речення.
Впр.3 – 4, с.173 – опрацювати усно.
Електронний підручник https://pidruchnyk.com.ua/138-ukrayinska-lteraturaavramenko-5-klas.html
С.212 – опрацювати, виразно читати поеію «Дощ»
18.04 труди. виконати ляльку мотанку " Нерозлучники"
Об'єкт проектної діяльності № 6: : макет транспортного засобу. Тема.
Свердління отворів у деревині. З'єднання деталей з деревини. Добір
конструкційних матеріалів та інструментів. Технологічний процес
виготовлення виробу: розмічання, випилювання або пиляння

Фізична культура

Математика
Українська мова
Природознавство

19.04.2022
Вівторок
Пори року. Розвиток навичок аудіювання. С.175 – записати, перекласти,
вивчити слова; впр.1 – 3, с.174 – відповісти на запитання; впр.4, с.175 –
читати, перекладати; впр.5, с.175 – вивчити вірш
Розв'язування задач і вправ 1133,1137
Параграф 64. Вправа496 (усно), 500
Грунтовые середовище та його мешканці. Пар 42

Фізична культура
Математика

19.04 Розв'язання задач і вправ 1135

Англійська мова

Українська мова
Математкиа
Інформатика
Основи здоров’я
Українська
література

Англійська мова

Музичне мистецтво

20.04.2022
Середа
20.04 параграф 64, впр. Скласти діалог на 8-9 реплік «Несподівана зустріч»
Підготовка до контрольної роботи. Підготовитись до контрольної
Виконання індивідуального проекту
Місця підвищеної небезпеки.
§28 повторити, записати основні поняття.
Використовуючи блок-схему с.147, складіть правила поведінки у натовпі.
С. 213 – виразно читати поезію «Осінь маляр з палітрою пишною…».
Вивчити один вірш М. Рильського напам’ять (на власний вибір). Відео
розповіді надіслати через Viber
21.04.2022
Четвер
Улюблена пора року. Розвиток навичок говоріння та письма. С.176 –
записати, перекласти, вивчити слова; впр.3,с.176 – усно відповісти на
запитання. Впр.2, с.176 – написати твір про улюблену пору року (6 – 10
речень). В.р. – розповісти про улюблену пору року.
Прослухати хор з опери «Запорожець за Дунаєм». «Там за тихим за Дунаєм».

Математика
Зарубіжна
література
Малюнок
Художня культура
Живопис
Композиція
Природознавство
Зарубіжна
література
Художня культура
Живопис
Композиція
Природознавство
Зарубіжна
література

Контрольна робота повторення вивченого
Дочитати твір Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика». Зобразити план
подорожі на шоколадну фабрику.
Намалювати лева за зразком
22.04.2022
П’ятниця
Ірландські міфи та легенди .
Намалювати гномика чи ельфа
Виконати натюрморт "Великдень"
Чинники живої природи. Пар 43
1.Скласти кросворд за повістю-казкою Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика».
2. Підготувати повідомлення про виготовлення шоколаду.
23.04.2022
Субота
Британські міфи та легенди
Намалювати улюблену м’яку іграшку
Малюнок Великодній кошик
Контрольна робота
Намалювати портрет містера Вонка (за поданим у тексті портретом твору Р.
Дала «Чарлі і шоколадна фабрика» )

