
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 5 класу 

(09.11.2020 р. по 13.11.2020 р.) 

 
Заняття проводитимуться синхронно , відповідно до розкладу , у форматі Zoom – 

конференцій . Посилання на відео уроки вказані для тих учнів , які працюватимуть 

асинхронно . 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

 

 

Математика 

 

Войтюк О.М. 

Вправи на побудову і 

вимірювання кутів 

Підручник п.11,12 – повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=kfjasrj

NZ74  

Виконати № 307,310,312 

10.11. 

 

Многокутники . Рівні 

фігури 

Підручник п.13 (ст.80-81)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=1LDBA

2gFhS8  

Виконати № 329, 331, 333 

11.11 

Трикутник і його види Підручник п.14 (ст.84-86) опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=olRgqR

YcMbw  

Виконати № 343, 345, 350 

12.11. 

Прямокутник Підручник п.15 (ст.89-90)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=hoGFE

Uy3_AY  

Виконати № 364, 369, 371 

 

13.11. 

 

 

Українська 

мова  

 

Нікітішина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незмінні й змінні  

слова  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku-nezminni-y-zminni-slova-5-klas-

106394.html Переглянути презентацію, 

опрацювати §12, виконати вправи 139, 

143 ( письмово), 142, 144(усно) 

 

09.11. 

  Урок мовленнєвого 

розвитку. Письмовий 

твір – опис предмета з 

використанням слів із 

суфіксами і 

префіксами , що 

надають тексту 

емоційного 

забарвлення й 

виразності (у 

художньому стилі ) 

Переглянути відеоінструкцію, написати 

роботу за поданим зразком ( файловий 

документ) 

12.11. 

https://www.youtube.com/watch?v=kfjasrjNZ74
https://www.youtube.com/watch?v=kfjasrjNZ74
https://www.youtube.com/watch?v=1LDBA2gFhS8
https://www.youtube.com/watch?v=1LDBA2gFhS8
https://www.youtube.com/watch?v=olRgqRYcMbw
https://www.youtube.com/watch?v=olRgqRYcMbw
https://www.youtube.com/watch?v=hoGFEUy3_AY
https://www.youtube.com/watch?v=hoGFEUy3_AY
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-nezminni-y-zminni-slova-5-klas-106394.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-nezminni-y-zminni-slova-5-klas-106394.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-nezminni-y-zminni-slova-5-klas-106394.html


 

 

Правопис значущих 

частин слова ( 

повторення). 

Написання префіксів 

пре-, при-, прі 

Переглянути відео, опрацювати §14, 

виконати вправи 165,166, 170( письмово) 

https://youtu.be/NjtEDD6IYLs 

13.11. 

 

 

Українська 

література 

 

Нікітішина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образи фантастичних 

осіб , створені уявою 

автора на основі 

українського 

фольклору. Наскрізний 

гуманізм казки. Аналіз 

зовнішності казкових 

істот. ТЛ: портрет. 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/huha-

mohovinka-svitlij-i-zittestverdnij-poglad-

na-svit-u-kazci-vasila-koroleva-starogo-

portret-5-klas-prezentacia-do-uroku-

206805.html , за зразком 

охарактеризувати образ Хухи – 

Моховинки ( файловий документ), 

опрацювати матеріал підручника на с.88-

90 

09.11. 

Василь Симоненко. 

Казка «Цар Плаксій та 

Лоскотон». 

Проблематика казки. 

Казкова історія і 

сучасне життя. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

biografia-vasila-simonenko-205865.html 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-

i-tvorchist-vasilya-simonenka-13993.html 

Прочитати казку «Цар Плаксій та 

Лоскотон». 

13.11. 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина 

Н.О. 

Вимова приголосних 

звуків. Уподібнення 

приголосних . Тверді, 

м’які та пом’якшені 

приголосні.  

https://youtu.be/SNKj6lwFjKY 

https://youtu.be/GQX9VVEYIXA 

Переглянути презентації 

 

10.11. 

 

 

 

 

Зарубіжна 

література 

 

Борова Н. А. 

О. Уальд «Хлопчик-

Зірка». Символічний 

зміст назви казки. 

Еволюція образу 

головного героя. 

Мораль казки. 

 

 

 

 

Опрацювати статтю підручника  

стор.101-103. Виконати завдання 1, 2   та  

1-5 на стор. 122. Прочитати казку, 

скласти 12 тестів.  

Звернути увагу на казкові персонажі. 

Презентація 

http://www.myshared.ru/slide/1162346/ 

 Презентація  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku-zarubizhno-literaturi-v-5-klasi-na-

temu-oskar-uayld-hlopchik-zirka-

evolyuciya-obrazu-golovnogo-geroya-

115304.html 

10.11  . 

 

 

 

 

 

 

 

      

Казкові персонажі, їх 

характеристика. 

Казкові образи й 

сюжети у творах 

мистецтва  (живопис, 

 

Перегляньте фільм реж. Л. Нечаєва 

https://www.youtube.com/watch?v=TTznZ

8mv_cY 

 

12.11. 
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-zhittya-i-tvorchist-vasilya-simonenka-13993.html
https://youtu.be/SNKj6lwFjKY
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-zarubizhno-literaturi-v-5-klasi-na-temu-oskar-uayld-hlopchik-zirka-evolyuciya-obrazu-golovnogo-geroya-115304.html
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https://www.youtube.com/watch?v=TTznZ8mv_cY


кіно, музика, 

мультиплікація). 

Підготувати повідомлення ( на вибір) 

про казкові образи в творах мистецтва. 

Підготуватись до контрольної роботи. 

 

Основи 

здоров’я 

Нікітішина 

Н.О. 

 

Почуття і емоції. 

Вияви почуттів. 

Способи 

висловлювання 

почуттів. 

Співпереживання і 

співчуття.  

https://svitppt.com.ua/osnovi-bezpeki-

zhittediyalnosti-obzh/pochuttya-i-emocii-

viyavi-pochuttiv-sposobi-vislovlyuvannya-

pochuttiv-.html  

Переглянути презентацію, опрацювати 

§13, виконати тестові завдання  

( файловий документ) 

12.11. 

Німецька 

мова 

Смаженюк 

С.Л. 

 

 

«Де ти живеш?» Підручник Урок 18  ст. 44    урок у 

Google meet( час 09.30) 

1. Запишіть і вивчіть нові слова  

ст44 

2. Прочитайте правила 

дієвідмінювання правильних 

дієслів ст. 159 і доповніть 

таблицю впр. 3 ст. 44 

3. Робочий зошит Урок 18 ст31 

Виконайте вправу 1 

11.11. 

 

«Звідки ти?» Підручник Урок 19 ст. 47 урок у Google 

meet( час 10.30) 

 1.Прослухай і повтори словосполучення  

ст.47 

2. Впр.2  ст47 Складіть речення за 

таблицею 

 Виконайте впр  2, 3 ст32  у Робочому 

зошиті  

13.11. 

Англійська 

мова 

 

Смаженюк 

С.Л. 

 

      «Вільний час. Хобі 

» Аудіювання 

Підручник Урок 2 ст.60 

1. Повтори слова  впр 1 ст.60 і 

виконай впр.2  ст.60(усно) 

2.Прослухай діалог впр. 2 ст 61 і дай 

відповідь на  запитання впр.2 (усно) 

https://www.libra-terra.com.ua/na-

dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

 

3. Письмо.   впр.3 ст 62 Склади 

речення за таблицею (6-8 речень) 

  

09.11. 

«Хобі та інтереси» 

Говоріння та письмо 

Підручник Урок 2  ст. 64-65 урок у 

Google meet( час 10.30) 

 

10.11. 

 

https://svitppt.com.ua/osnovi-bezpeki-zhittediyalnosti-obzh/pochuttya-i-emocii-viyavi-pochuttiv-sposobi-vislovlyuvannya-pochuttiv-.html
https://svitppt.com.ua/osnovi-bezpeki-zhittediyalnosti-obzh/pochuttya-i-emocii-viyavi-pochuttiv-sposobi-vislovlyuvannya-pochuttiv-.html
https://svitppt.com.ua/osnovi-bezpeki-zhittediyalnosti-obzh/pochuttya-i-emocii-viyavi-pochuttiv-sposobi-vislovlyuvannya-pochuttiv-.html
https://svitppt.com.ua/osnovi-bezpeki-zhittediyalnosti-obzh/pochuttya-i-emocii-viyavi-pochuttiv-sposobi-vislovlyuvannya-pochuttiv-.html
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/


       1.Прочитайте діалог впр.1 ст. 64 і    

складіть свої запитання( 6)   

        2.  Впр. 1 ст.65, впр.1 ст. 66 

Прочитайте про хобі своїх ровесників і 

напишіть про своє ( 8-10 речень)   

«Вільний час» Читання Підручник ст.68 

1. Прочитай  впр 1 ст68 і виконай 

впр .2 ст. 69 

2. Ст. Прослухай нові слова на ст.69 

і запиши їх у словник(аудіо запис  

у вайбер) Письмово виконай 

впр.3 ст69  

12.11. 

 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

«Спортивне 

орієнтування . Поняття 

про азимут» 

 

 Презентація: 

 https://docs.google.com/presentatio

n/d/1sCc4KM1EmQ5ODI9r28KC7mjIR3y

7k0W7ihM3DfZqAGM/htmlpresent?hl=ru 

 

09.11. 

 

 

« Визначення напрямів 

на місцевості. Стрибки 

у довжину» 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=inzcHx

8BDK4&ab_channel=%D0%9C%D0%9E

%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D

0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%

B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80

%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0

%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B

0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%

D0%B0%D1%81%D0%B8    

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=cbI3BG

juctI&ab_channel=MykhailoPekora 

12.11. 

 

« Орієнтування за 

вибором» 

Презентація: 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-

vihovanciv-turistsko-kraeznavcih-ta-

turistsko-sportivnih-grutkiv-na-temu-

orientuvanna-za-viborom-240110.html 

13.11. 

 

       Історія 

 

Сокирка П.М  

 

 

 

Територіальне 

розташування та 

історичне походження 

рідного міста / села. 

Практична робота. 

Просторове 

розташування історико 

-географічного 

Повторити § 5,6. 11.11. 

https://docs.google.com/presentation/d/1sCc4KM1EmQ5ODI9r28KC7mjIR3y7k0W7ihM3DfZqAGM/htmlpresent?hl=ru
https://docs.google.com/presentation/d/1sCc4KM1EmQ5ODI9r28KC7mjIR3y7k0W7ihM3DfZqAGM/htmlpresent?hl=ru
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https://www.youtube.com/watch?v=inzcHx8BDK4&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=inzcHx8BDK4&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=inzcHx8BDK4&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
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https://www.youtube.com/watch?v=inzcHx8BDK4&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=inzcHx8BDK4&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
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https://www.youtube.com/watch?v=cbI3BGjuctI&ab_channel=MykhailoPekora
https://www.youtube.com/watch?v=cbI3BGjuctI&ab_channel=MykhailoPekora
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-vihovanciv-turistsko-kraeznavcih-ta-turistsko-sportivnih-grutkiv-na-temu-orientuvanna-za-viborom-240110.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-vihovanciv-turistsko-kraeznavcih-ta-turistsko-sportivnih-grutkiv-na-temu-orientuvanna-za-viborom-240110.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-vihovanciv-turistsko-kraeznavcih-ta-turistsko-sportivnih-grutkiv-na-temu-orientuvanna-za-viborom-240110.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-vihovanciv-turistsko-kraeznavcih-ta-turistsko-sportivnih-grutkiv-na-temu-orientuvanna-za-viborom-240110.html


регіону. Природні 

умови регіону. 

Природознавс

тво  

Сокирка П.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Явище природи. 

Фізичні явища, їх 

різноманітність. 

 

Опрацювати § 7  

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=d_D5W

fHJ0Ns 

 

 

09.11                

Практичне заняття №4. 

Дослідження 

залежності швидкості 

випаровування рідини 

від температури та 

площі поверхні.  

Виконати практичне заняття      

       11.11 

 

 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

Завантаження даних з 

Інтернету. Авторське 

право. 

Практична робота №3. 

Переглянути відеопрезентації 

https://www.youtube.com/watch?v=fZh__S

v_7Hw, 

https://www.youtube.com/watch?v=Gpjcv5

WBiPo 

Виписати правила в зошит 

Виконати Практичну роботу №3 

(файлове повідомлення) 

13.11. 

Музичне  

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Історія народу пісні. Опрацювати матеріал за посиланням. 

Слухання музичних композицій, 

виконання пісень.  

http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/9/

59-1-0-737  

09.11. 

Образотворче  

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Види та мова 

мистецтва: прикладна 

графіка. Симетрія. 

Стилізація за формою 

та кольором у 

дизайнерській 

розробці ескізу 

емблеми на основі 

стилізованого 

зображення листя 

дерев. 

Створити ескіз емблеми на основі 

стилізованого зображення листя дерев.  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-

uroku-obrazotvorcogo-mistectva-no10-v-5-

klasi-vidi-ta-mova-mistectva-prikladna-

grafika-simetria-179708.html  

10.11. 

Трудове 

навчання    

 

Чернова Л. В.  

Традиційні типи хатніх 

вузлових ляльок. 

Конструктивні 

особливості 

стародавніх ляльок 

Опрацювати матеріал, виготовити 

ляльку-мотанку (Ангел). 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

tradiciyni-tipi-hatnih-vuzlikovih-narodnih-

lyalok-49925.html  

11.11.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_D5WfHJ0Ns
https://www.youtube.com/watch?v=d_D5WfHJ0Ns
https://www.youtube.com/watch?v=fZh__Sv_7Hw
https://www.youtube.com/watch?v=fZh__Sv_7Hw
https://www.youtube.com/watch?v=Gpjcv5WBiPo
https://www.youtube.com/watch?v=Gpjcv5WBiPo
http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/9/59-1-0-737
http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/9/59-1-0-737
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-no10-v-5-klasi-vidi-ta-mova-mistectva-prikladna-grafika-simetria-179708.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-no10-v-5-klasi-vidi-ta-mova-mistectva-prikladna-grafika-simetria-179708.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-no10-v-5-klasi-vidi-ta-mova-mistectva-prikladna-grafika-simetria-179708.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-no10-v-5-klasi-vidi-ta-mova-mistectva-prikladna-grafika-simetria-179708.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-tradiciyni-tipi-hatnih-vuzlikovih-narodnih-lyalok-49925.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-tradiciyni-tipi-hatnih-vuzlikovih-narodnih-lyalok-49925.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-tradiciyni-tipi-hatnih-vuzlikovih-narodnih-lyalok-49925.html


(відсутність рук, ніг). 

Виготовлення янгола. 

 


