
Графік проведення уроків в асинхронному режимі 

для учнів 5 класу  

з 30.11.2020 р. по 04.12.2020 р. 

 

Предмет 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська мова  Урок граматики        « 

Утворення і вживання 

герундію» 

Підручник Урок 4 ст.79 

1. Переглянь відео урок і  

виконай впр.3  ст.80 

 

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

=0TkknzpDepA&ab_channel=Ihor

Nester 

 

30.11. 

Природознавство  Небесні тіла. Зоря-

самосвітне небесне 

тіло. Відмінності між 

зорями. Міжзоряний 

простір. 

Опрацювати параграф  17. 

Переглянути відеоматеріал. 

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

=1wpxr-XLbv8 

30.11. 

Українська мова  Звукове значення букв 

я, ю, є,ї та щ 

Повторити параграф 18, 

виконати  завдання на картках  

30.11 

Українська 

література  

Характеристика 

образів повісті – казки. 

Особливості мови 

твору, роль діалогів в 

у ньому  

Виконати завдання на картках. 

Прочитати твір Галини Пагутяк 

«Лялечка і Мацько» 

30.11 

Фізична культура  « Настільний теніс»  Презентація: 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-na-temu-nastilnij-tenis-

276427.html 

30.11. 

 

Музичне  

мистецтво 

 

Народні інструменти. Опрацювати матеріал за 

посиланням. Слухання музичних 

композицій, виконання пісень.  

http://musiclessons.ucoz.com/load/

5_klas/12/59-1-0-734  

30.11. 
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Англійська мова  «Написання 

електронного листа» 

ПідручникУрок 4  ст. 81 

       1.Прочитайте правила 

написання електронного листа 

ст.81   

        2. Напиши лист відповідь за 

зразком впр 1 ст.81 

               

01.12. 

 

Зарубіжна 

література 

Г. Гейне «Задзвени із 

глибини…». Втілення 

весняної краси 

природи у вірші. ТЛ: 

пейзаж, тема, ідея, 

епітети, метафори.    

Переглянути відео 

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

=bewUco7bXaQ 

 Опрацювати матеріал 

підручника на стор. 133-134, 

вивчити вірш напам*ять, знати 

визначення понять. 

01.12. 

Образотворче  

мистецтво 

 

 

Декоративно-

прикладне мистецтво. 

Стилізування 

природних форм у 

різних композиційних 

форматах. 

Виготовлення 

витинанки зі смужки 

на основі ритмічного 

повторення 

стилізованих 

елементів.  

Опрацювати матеріал за 

посиланнями. Створити 

витинанку зі смужки паперу на 

основі ритмічного повторення 

стилізованих елементів. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-do-uroku-v-5-klasi-

dekorativno-prikladne-mistectvo-

ritm-stilizuvanna-prirodnih-form-

u-riznih-kompozicijnih-formatah-

prikladna-dialnist-vig-382918.html  

01.12. 

Математика  Розподільна 

властивість множення 

Підручник п.17 ( ст.106- 107) –

опрацювати 

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

=tzJsOy0dt5Q  

Виконати № 432, 434, 436, 442 

01.12 

 

Математика  Ділення  Підручник п.18 (ст.110-113)- 

опрацювати 

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

=1GTO7OFBH7o  

Виконати № 458(1-5), 460, 465, 

472  

02.12 

Природознавство   Поняття сузір’я.. Виконати практичне заняття. 02.12. 
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Практичне заняття. 

Визначення 

найвідоміших сузір’їв 

на карті зоряного неба. 

Німецька мова  «Шкільні речі» Підручник Урок 25 ст. 59 

1. Запишіть і вивчіть нові 

слова впр 1 ст59 

(прослухайте аудіо запис 

у вайбер ) 

2. Прочитайте правила 

заперечення за 

допомогою займенника 

kein/keine ст 59 

3.  Виконайте вправи 1, 2ст 

39 РЗ 

02.12. 

Історія   

Робота з історичними 

джерелами. Залучення 

різних джерел для 

достовірного 

відображення 

минулого. 

 

Опрацювати параграф 9. 

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

=24edDiTwIaQ 

02.12. 

Трудове навчання    

 

 

Проектування виробу 

методом 

фантазування. Добір 

ляльки для 

виготовлення.  

Створення ескізного 

малюнка. Проведення 

міні маркетингового 

дослідження.  

Опрацювати матеріал. 

Виготовити ляльку мотанку 

«Зерновушку». 

https://svitppt.com.ua/kultura/lyalk

a-motanka.html  

 

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

=XmFs1Gcle0w  

02.12. 

 

Фізична культура  « Настільний теніс. 

Хватка ракетки » 

Відео: 

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

=W0nlw88cFpo&ab_channel=%D

0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B

E%D0%B4%D0%B8%D0%BC%

D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%

B0%D0%BB%D0%BE 

Презентація: 

03.12. 2020 
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https://klubfedotova.ru/uk/diety/sp

osoby-derzhaniya-raketki-sposob-

derzhaniya-raketki/ 

Англійська мова  Урок повторення теми 

«Хобі» 

Підручник ст.82-83 

Виконай  три вправи на вибір 

 

03.12. 

 

Зарубіжна 

література 

Г. Гейне «Задзвени із 

глибини…». Елементи 

фольклору у 

літературних творах 

про природу. 

Прочитати оповідання Сетона-

Томпсона «Снап». 

 

03.12. 

Українська мова  Контрольна робота . 

Фонетика. Графіка. 

Орфоепія. 

Орфографія. (І частина 

)  

( тестування) 

https://vseosvita.ua/library/kontrol

na-robota-fonetika-grafika-

orfoepia-orfografia-testi-

48625.html 

 

03.12 

Основи здоров’я 

 

Попередження травм 

під час рухливих ігор 

та занять фізичною 

культурою і спортом  

Повторити матеріал підручника 

на с. 76-78, 82-83, створити 

рекламу «Моя улюблена гра» ( 

записати відео ) 

 

03.12 

Математика  Ділення з остачею Підручник п.19 (ст.121-123)- 

опрацювати 

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

=y1xMQQVjabo  

Виконати № 529, 536, 539 

03.12 

Німецька мова  «Діти , вчіть 

німецьку!» 

Підручник Урок 26 ст. 61 

1. Запишіть і запам’ятайте  

нові слова ст 61. 

Прослухайте аудіозапис у 

вайбер 

2. Прочитайте про 

утворення наказового 

способу дієслів ст 

61виконайте впр 1, 2 у 

Робочому зошиті ст 41 

04.12. 

Українська мова  Склад. Наголос.  https://www.youtube.com/watch?v

=xkgnZi2MHr4 

Переглянути відео, опрацювати 

параграф19 , виконати вправи 

211, 212 

04.12 
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Українська 

література  

Урок позакласного 

читання Галина 

Пагутяк «Лялечка і 

Мацько» 

Написати відгук на твір ( 0,5 – 1 

сторінка ) 

04.12. 

Фізична культура  « Настільний теніс. 

Вправи для швидкого 

освоєння гри» 

Презентація: 

https://simms-

moscow.ru/uk/uprazhneniya-dlya-

bystrogo-osvoeniya-igry-v-tennis-

tehnicheskie-priemy-na/ 

04.12.2020 

Інформатика Введення та 

редагування символів і 

абзаців 

 

 

Переглянути відеопрезентацію 

https://youtu.be/yKpu9vXBULQ 

Виконати завдання (файлове 

повідомлення) 

04.12 

Математика  Степінь числа Підручник п.20 (ст.125-126)- 

опрацювати 

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

=9WLjT5mpai0  

Виконати № 559, 561,563 

04.12 
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