Предмет
Історія України
Українська
мова
Англійська
мова
Українська
література
Трудове
навчання

Фізична
культура

Англійська
мова
Математика

ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 5 класу
з 25.10.2021 по 29.10.2021
Завдання
25.10.2021
Понеділок
Параграф 6 вчити.
Скласти твір-опис тварини «Мій домашній улюбленець»
впр.1, с.44 – читати, перекладати; впр.2, с.45 – усно
Електронний підручник https://pidruchnyk.com.ua/138-ukrayinska-lteraturaavramenko-5-klas.html
І.Франко – казкар. Прочитати статтю про І.Франка (с.49-50 у підручнику)
Читати казку «Фарбований лис».
Дівчата. Оздоблення закладки в техніці ниткографія. Продовжити роботу
над оздобленням.
Хлопці. Об’єкт проектної діяльності № 2: підставка під гарячий посуд із
термостійкими з'єднаннями.
Тема Вибір об'єкта проектування. Послідовність виготовлення виробу.
Поняття про метод фантазування та його застосування. Виконання
малюнка деталей основними лініями креслення.
Виконати ранкову гімнастику
26.10.2021
Вівторок
Контроль навичок письма: впр.1, с.42, впр.2, с.42, впр.3, с.42 – 43 –
письмово
26.10 Розв’язування задач та вправ. Самостійна робота
Додаток 1

Українська
мова
Природа

Пар. 17 (вивчити), впр. 122,123,127

Фізична
культура
Інформатика

Виконати ранкову гімнастику

Українська
мова
Математика
Фізична
культура
Основи
здоров’я
Українська
мова
Українська
література

Способи розділення сумішей. Опрацювати п. 9 опрацювати

"Комп'ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок"
27.10.2021
Середа
Пар.18. , впр. 130(усно), 131, 132
Трикутник та його види
& 10 стр.63-65 опрацювати.
№ 311,316
Виконати ранкову гімнастику
§7, 8 прочитати, скласти режим свого робочого дня.
Пар. 18 (повтор), впр. 137,138.
Скласти план до казки «Фарбований лис» (письмово), виписати портрет
лиса Микити в зошити

Англійська
мова
Музика
Малюнок
Зарубіжна
література
Математика
Математика
Живопис
Художня
культура
Композиція
Природа
Зарубіжна
література

28.10.2021
Четвер
с.48 – записати нові слова в словник, перекласти, вивчити; впр.1, с.48 –
49 – читати, перекладати
Опрацювати біографію П.Чайковського. прослухати симфонію №2
(фінал)
Намалювати кішку за зразком
Знати відомості про О. Пушкіна
https://www.youtube.com/watch?v=qSIGwmA_Trs
Вивчити напам’ять вступ до поеми «Руслан і Людмила»
https://www.youtube.com/watch?v=DpKqTw-Eap4
Розв’язування задач та вправ
№318,320
Розв’язування задач та вправ
№322
29.10.2021
П’ятниця
Намалювати різнобарвну парасольку
Прочитати і переказувати Міф про Афродіту.
Виконати натюрморт з контрастних об’єктів
Практичне заняття. Розділення сумішей фільтруванням. Стор 38.
Читати, переказувати «Казку про мертву царівну і сімох богатирів»
https://www.youtube.com/watch?v=DP26gKOdFR8

