
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 5 класу 

(16.11.2020 р. по 20.11.2020 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 

 

Українська 

мова 

  

Нікітішина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого з теми 

«Будова слова. 

Орфографія» 

Повторити  §11 – 14, виконати 

індивідуальні завдання на картках 

(підготовка до контрольної роботи) 

16.11.2020 

Контрольна робота. 

«Будова слова. 

Орфографія»  

( тестування) 

https://vseosvita.ua/library/kontrolna-
robota-budova-slova-orfografia-48269.html 

 

17.11.2020 

Звуки мови і звуки 

мовлення. Голосні й 

приголосні звуки. 

https://www.youtube.com/watch?v=EM_SV
e6VKWA 

Опрацювати §15, виконати вправу 182 

19.11.2020 

Приголосні тверді й 

м’які,   дзвінкі й глухі , 

вимова звуків, що 

позначаються літерами 

г і ґ   

https://www.youtube.com/watch?v=lSZ9MH
yB24A 

Опрацювати §16, виконати вправи 188, 

192 

20.11.2020 

 

Українська 

література 

 

Нікітішина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок виразного 

читання. Конкурс на 

найкращого 

декламатора уривків 

казки В.Симоненка 

«Цар Плаксій і 

Лоскотон» 

Скласти кросворд ( вікторину ) за змістом 

твору, намалювати ілюстрацію ( за 

бажанням) 

16.11.2020 

Галина Малик. 

Коротко про 

письменницю. 

«Незвичайні пригоди 

Алі в країні 

Недоладії»- повість – 

казка сучасної дитячої 

письменниці  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
galina-maliknezvicajni-prigodi-ali-v-kraini-
nedoladii-problematika-tvoru-373050.html 
Прочитати казку «Незвичайні пригоди Алі 

в країні Недоладії» 

20.11.2020 
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Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина 

Н.О. 

Уподібнення за 

м’якістю. Вимова 

буквосполучень –ться, 

- шся, -тч, -жці, -шці, -

зці. 

Орфоепічна помилка. 

Фонетична 

транскрипція 

(практично). 

Орфоепічний словник 

Переглянути презентацію, виписати слова, 

у вимові яких відчуваються труднощі  

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

P--wo 

17.11.2020 

 

Основи 

здоров’я 

Нікітішина 

Н.О. 

Принципи і методи 

загартовування. Рухова 

активність. 

https://www.youtube.com/watch?v=mOU7T
9SQZ_c 
Переглянути презентацію, опрацювати 

§14-15 

 

19.11.2020 

 

 

Зарубіжна 

література  

 Борова Н. А. 

Контрольна робота. « 

Літературна казка» 

(тести). 

 

Переглянути презентацію 

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

kits-pro-konika-ta-cvirkuna-121050.html 

 17.11.2020        

Дж. Кітс «Про коника і 

цвіркуна».   Поетизація 

образу природи у 

вірші, його ідея. 

Опрацювати статтю підручника  стор.123- 

129, завдання 1-2 ( «Творче завдання»), 1-5 

.стор.129. 

     

19.11.2020                 

 

 

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 

11.11.2020 

 

«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 

13.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=mOU7T9SQZ_c
https://www.youtube.com/watch?v=mOU7T9SQZ_c
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dzon-kits-pro-konika-ta-cvirkuna-121050.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dzon-kits-pro-konika-ta-cvirkuna-121050.html


 Виконайте впр  2, 3 ст32  у Робочому 

зошиті  

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) 

  

09.11.2020 

«Хобі та інтереси» 

Говоріння та письмо 

Підручник Урок 2  ст. 64-65 урок у Google 

meet( час 10.30) 

 

       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) 

        

10.11.2020 

 

«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  

12.11.2020 

 

 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

Безпечне користування 

Інтернетом. Критичне 

оцінювання 

інформації, отриманої 

з Інтернету. 

Тематичне оцінювання 

з теми: «Мережеві 

технології та Інтернет» 

Переглянути відеоматеріал 

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

nnwhs, виписати правила безпечного 

користування Інтернетом в зошит 

Повторити тему «Мережеві технології та 

Інтернет» 

Виконати онлайн-тести для контролю 

знань 

https://onlinetestpad.com/ua/test/59736-

%D1%96nformatika-5-klas-tema-2-

kontrolna-robota-cifrov%D1%96-

merezhev%D1%96-tekhnolog%D1%96i 

onlinetestpad.com/ua/test/131249-cifrovі-

merezhevі-tekhnologіi-komp̛-yuternі-merezhі 

20.11.2020 
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Фізична 

культура  

Паламарчук 

О.А. 

 

«Орієнтування на 

місцевості під час 

подорожі. Комплекс 

ЗРВ.» 

 Перегляд презентації яка буде надіслана в 

Viber. 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=potSm2

jIR3M&ab_channel=SlavaKopyl 

16.11.2020 

 

«Орієнтування на 

місцевості за 

місцевими ознаками» 

 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=VPDSB5
cidbg&ab_channel=Goodchild 

17.11. 2020 

«Визначення сторін 

горизонту. Рух за 

азимутом.» 

 Презентація: 

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

viznachennya-storin-gorizontu-ruh-za-

azimutom-84766.html 

19.11.2020 

 

« Стрибкові вправи. 

Стрибок у довжину з 

місця» 

 

 

 

 

 

Відео: 

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

Zgm0&ab_channel=MiroslavRaditsa 

Відео: 

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

M1lvk&ab_channel=%D0%A1%D0%BA%D0

%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1

%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0

%9E%D0%A8%D0%86-

%D0%86%D0%86%D0%86%D1%81%D1%82

%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%96

%D0%B2 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

« Комплекс ЗРВ» 

 

Відео: 

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

gDDJo&ab_channel=MiroslavRaditsa 

20.11.2020 

 

       Історія 

 

Сокирка П.М  

 

Урок контролю знань з 

теми : «Відлік часу в 

історії. Де відбувається 

історія»  

Файлове повідомлення  18.11.2020 

Природознавст

во  

Сокирка П.М. 

 

 

 

Хімічні явища , їх 

ознаки. Горіння і 

гниття.  

 

Опрацювати § 14 виконати завдання на ст.. 

63   1,2 ,4 

Переглянути презентацію  

https://vsimosvita.com/prezentatsiya-na-
temu-quot-urok-18-himichni-yavishha-
yih-oznaki-gorinnya-gnittya-quot-do-
uroku-z-prirodoznavstva-v-5-klasi/  

 

 

 

16.11.2020                
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Повторюваність явищ. 

Взаємозв'язок 

явищ у природі.  

 

Опрацювати § 15 , виконати завдання на 

ст.. 67     2,3,8. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=_b-
S6jXSEBM  

 

18.11.2020 

Музичне  

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Давні українські осінні 

обряди. 

Опрацювати матеріал за посиланням. 

Слухання музичних композицій, 

виконання пісень.  

http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/10/

59-1-0-736  

16.11.2020 

Образотворче  

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Дизайн. Контраст як 

засіб стилізації 

кольору. Теплі та 

холодні, світлі та темні 

кольори. Розвиток 

відчуття контрастності 

кольорів у абстрактній 

декоративній 

композиції «Сучасний 

вітраж» 

Створити абстрактну декоративну 

композицію «Сучасний вітраж»  

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

kontrast-yak-zasib-stilizaci-koloru-

stvorennya-kompozici-suchasniy-vitrazh-

186110.html  

17.11.2020 

Трудове 

навчання    

 

Чернова Л. В.  

Матеріали, які 

використовують  для 

виготовлення ляльок. 

Традиційні технології 

як вид ДПМ. 

Виготовлення ляльки 

мотанки з ниток. 

Опрацювати матеріал. Виготовити ляльку 

мотанку з ниток. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dk8W4H

vT_7o  

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7RhTp

4PtZk  

18.11.2020 

18.11.2020 
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