Завдання для дистанційного навчання терміном
з 03.02.2022 по 11.02.2022
для учнів 5 класу
Предмет
Зарубіжна літ.

Завдання
03.02.2022
Четвер
Опрацювати матеріал підручника с.175. Знати літературні терміни
«роман», «ознаки роману». Прочитати розділи «Маленька кімната на
горищі», «Міс Поллі» роману Е. Портер «Полліанна» с.178. Виписати
портрет Полліанни https://www.youtube.com/watch?v=dpovvIIHmWU
https://www.youtube.com/watch?v=FG-omqKWXjU
https://www.youtube.com/watch?v=DfuWJ_BPVho

Математика

Розв'язування задач і вправ» н.817,819,824

Англ.мова

Ст.114 (повторити правило)
Ст.116 (записати,переписати,вивчити слова)
Ст.117 (читати пперекладати тексти; вивчити текс)
Прослухати твір А.Веделя «Херувімська». Переглянути м/ф «Країна
оркестрія»
04.02.2022
П’ятниця
Переглянути відео https://youtu.be/qsxN6PDeRMo
та створити образ казкового звіра за мотивами творчості народної
художниці Марії Примаченко
Прочитати, переказувати «Легенду про Януса»

Мзичне мистецтво

Малюнок
Худ культ.
Композиція
Природознавство

Симетрія в композиції . Виконати симетричний малюнок.
Ґрунт, його значення. Утворення ґрунту. Пар. 27- опрацювати. Скласти
конспект.

Зарубіжна літ.

Прочитати розділи «Гра», «Полліанна іде у гості» с.183. Навчити «гри в
радість» своїх рідних і близьких.
https://www.youtube.com/watch?v=nQPYWrEEr5g
Намалювати композицію «Улюблені фрукти»

Живопис

Історія України
Укр.мова
Англ.мова
Укрю.літ.

Трудове навч.
Дівчата
Хлопці

07.02.2022
Понеділок
Вчити параграф 17,18
Параграф 51 повторити, впр. 406
Вправа 4., с119-120 (читати, перекладати). Впр. 1,2,3 с.118-120 усно
Електронний підручник https://pidruchnyk.com.ua/138-ukrayinska-lteraturaavramenko-5-klas.html
С.159-162 читати 1-3 розділи повісті Зірки Мензатюк «Таємниця
козацької шаблі»
Виконати різнокольоровий шнурок 30 см на картонній основі.
Технологічний процес контурного й ажурного випилювання деталей
виробу з фанери.

Фізична кул.

Математика

08.02.2022
Вівторок
С.123-124(записати, перкласти, вивчити слова)
Впр.2, с.122-123 (читати, перекладати)
Впр.3,с. 123 (усно відповідати на запитання)
Розв'язування задач і вправ» н. 829,831,834,837(завдання на 2 урока)

Укр.мова
Природознавство

Параграф 52 вивчити, впр. 411,413,415
Властивості ґрунту, догляд за ґрунтом. Пар. 28- опрацювати

Фізична кул.
Математика

Розв'язування задач і вправ» н. 829,831,834,837(завдання на 2 урока)

Укр.мова

09.02.2022
Середа
Параграф 53 вивчити впр.419,421,423

Англ.мова

Математкиа

Додавання правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від
натурального числа» п.25 опрацювати н.857,860

Інформатика

«Способи подання алгоритмів. Відкривання і редагування проектів у
середовищі Scratch 2» опрацювати п.4.2

Основи здоров’я
Укр.літ.

§21 прочитати, написати твір «Моя родина»
С. 169-169 читати 4-5 розділи повісті Зірки Мензатюк «Таємниця
козацької шаблі»
С. 162-169 – відповідати на запитання.
10.02.2022
Четвер
С.125-126 (опрацювати правило)
4-6 б. – впр. 1 с.125 (письмово)
7-9 б. – впр. 1,4 с. 125-126 (письмово)
10-12 б. – впр 1,4,5 с.125-127 (письмово)
Прослухати твір «Пісня без слів» В.Барвінського, опрацювати його
біографію.
Розв'язування задач і вправ» н.862.863
Прочитати розділи роману Е. Портер «Полліанна» (« Сюрприз для місіс
Сноу», «Знакомство з Джиммі», «Пригода у Пендлтонському лісі»).
1. https://www.youtube.com/watch?v=CF0-A8CGpu4&list=PLNGWq2sQuVNfAQZFc_hTzAdoXCQ--3M3&index=10

Англ.мова

Музичне мистецтво
Математика
Зарубіжна літ.

https://www.youtube.com/watch?v=-iyM8qqHHho&list=PLNGWq2sQuVNfAQZFc_hTzAdoXCQ--3M3&index=11

Художня кул.

11.02.2022
П’ятниця
Легенда про Ромула і Рема

Живопис

Намалювати натюрморт « Сніданок»

Композиція

Асиметрія в композиції . Виконати асиметричний малюнок.

Природознавство

Повітря. Властивості повітря. Пар. 29-опрацювати. Підготувати
повідомлення " Чисте повітря".

Зарубіжна літ.

Намалювати портрет Полліанни, переказати епізод твору Е. Портер
«Полліанна», який справив найбільше враження.
Створити композицію «Кіт –Воркіт»
https://www.youtube.com/watch?v=R5t626-9ta8&vl=ru

Малюнок

