
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 18.01.2021 -22.01.2021 

 

 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Правильне 

харчування» 

Читання 

Урок 2 ст100 

1. Прочитати текст впр 1 і 

виконати впр 2 (письмово) 

2. Прочитати впр 4  і 

розповісти, що їдять 

англійці на сніданок і обід 

18.01 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Рухи Землі. Пори 

року. 

 

Опрацювати § 24,25 

Переглянути відеоматеріал 

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

=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D

0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2

%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0

%B0%D0%A8%D0%BA%D0%B

E%D0%BB%D0%B0%D0%95%D

1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8

%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0

%B2%D1%96%D0%B2 

18.01. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Леонід Глібов . «Хто 

вона?»,«Хто 

розмовляє?»,«Хто 

сестра і брат?».  

Особливості 

поетичних загадок 

Л.Глібова. Онлайн-

урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Опрацювати завдання на с. 127, 

дати письмову відповідь на 

питання 11, скласти власний 

акровірш на вільну тему ( за 

бажанням ) 

18.01. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Вимова і правопис 

префіксів роз-, без-. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

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

=qdcMsOrq7KQ 

Переглянути матеріал, 

опрацювати §  23, виконати 

вправу 256 

 

18.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=6a4RBXR1AP8&ab_channel=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=qdcMsOrq7KQ
https://www.youtube.com/watch?v=qdcMsOrq7KQ


Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Скарбничка 

професіонала. 

Опрацювати матеріал. Слухання 

та аналіз музичних творів. 

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

5_klas/17/59-1-0-729 

Розучити пісню «Зимова 

пісенька». 

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

=BDpQmxPyFrI 

 

18.01 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Гімнастика» Відео: 
https://www.youtube.com/watch?v

=uSbqB_y-

gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%

8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%

D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%

8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%

D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9

EI-III%D1%81%D1%82.No2 

Відео: 

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

=odhSDPDUOyc&ab_channel=Fre

shMotion 

 

18.01. 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Сприйняття мистец-

тва. Образ людини в 

образотворчому 

мистецтві. Пропор-

ційна будова людини. 

Статика. Динаміка. 

Зображення на пло-

щині з елементами 

прикладної діяльності 

в аплікаційній роботі 

«Людина, що 

рухається». 

Опрацювати матеріал. Передати 

декілька положень людського 

тіла в русі, використовуючи 

силуетні зображення. 

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

=eyqgLu4QYXo 

 

19.01 

 

Математика 

Войтюк О.М 

 

Правильні і 

неправильні дроби 

Підручник п. 26 (ст.166-168) – 

опрацювати, виконати  № 724, 

726, 732 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=ypHS1jTNNRw 

 

19.01 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

М. Твен «Пригоди 

Тома Сойєра». 

Автобіографічні 

мотиви повісті. 

 

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

do-uroku-mark-tven-prigodi-toma-

soyera-129985.html -переглянути 

презентацію, виписати 

автобіографічні відомості. 

19.01 

http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/17/59-1-0-729
http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/17/59-1-0-729
https://www.youtube.com/watch?v=BDpQmxPyFrI
https://www.youtube.com/watch?v=BDpQmxPyFrI
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=uSbqB_y-gZs&ab_channel=%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%97%D0%97%D0%A1%D0%9EI-III%D1%81%D1%82.No2
https://www.youtube.com/watch?v=odhSDPDUOyc&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=odhSDPDUOyc&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=odhSDPDUOyc&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=eyqgLu4QYXo
https://www.youtube.com/watch?v=eyqgLu4QYXo
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=ypHS1jTNNRw
https://www.youtube.com/watch?v=ypHS1jTNNRw
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mark-tven-prigodi-toma-soyera-129985.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mark-tven-prigodi-toma-soyera-129985.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mark-tven-prigodi-toma-soyera-129985.html


  

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Шкідлива їжа» 

Аудіювання 

Урок 2 ст 103 

1. Прослухати аудіозапис у 

вайбер і відповісти на 

запитання впр 3 письмово 

2. Виписати з тексту 

«шкідливу їжу» і 

пояснити, чому ви так 

думаєте 

19.01 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Спрощення в групах 

приголосних 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

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

=Nrw8xnMakQ0 

Переглянути матеріал, 

опрацювати §24,   виконати 

вправи  261, 264 

 

19.01. 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Позначення м’якості 

приголосних на 

письмі літерами я, ю, 

є, ї, ь. Сполучення йо, 

ьо. Основні правила 

вживання знака 

м’якшення. 

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

=0a1vLQ1iHdM 

Переглянути матеріал, 

Скласти власну історію про 

літери я, ю, є, ї, ь чи сполучення 

йо, ьо 

19.01. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Порівняння  дробів Підручник п. 26 (ст.168-170) – 

опрацювати,виконати  № 728, 

735,738 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=3O6e3a7-Uig 

 

20.01 

Історія 

Сокирка П.М. 

Пам’ятки як витвір 

мистецтва для 

увічнення пам’яті  про 

подію або особу. 

Опрацювати §14, на ст..104, вик. 

завд.2. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=ihmD83ER468&ab_channel=CIV

IBUSEDUCANDIS 

20.01. 

Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«Ми любимо 

святкувати» Читання 

Письмо 

Урок 31 ст 71 

1. Повторити слова ст 70 

2. Прочитати текст впр5 ст 

71 і розповісти як 

святкують новий рік у 

твоїй школі 

3. Робочий зошит Урок 31 

впр 5 ст 49 написати лист 

-відповідь 

20.01 

https://www.youtube.com/watch?v=Nrw8xnMakQ0
https://www.youtube.com/watch?v=Nrw8xnMakQ0
https://www.youtube.com/watch?v=0a1vLQ1iHdM
https://www.youtube.com/watch?v=0a1vLQ1iHdM
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=3O6e3a7-Uig
https://www.youtube.com/watch?v=3O6e3a7-Uig
https://www.youtube.com/watch?v=ihmD83ER468&ab_channel=CIVIBUSEDUCANDIS
https://www.youtube.com/watch?v=ihmD83ER468&ab_channel=CIVIBUSEDUCANDIS
https://www.youtube.com/watch?v=ihmD83ER468&ab_channel=CIVIBUSEDUCANDIS


Природознавство 

Сокирка П.М. 

. Місяць-супутник 

Землі. 

Сонячні та місячні 

затемнення. 

 

Опрацювати §26 

Переглянути відеоматеріал 

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

=7EoisbsHQRA&ab_channel=%D

0%A6%D1%96%D0%BB%D0%B

A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%

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

BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE 

 

20.01. 

Трудове навчання 

 

Чернова Л. В 

Правила безпечної 

праці при роботі. 

Організація робочого 

місця. Копіювання 

малюнка. Розмічання 

деталей аплікації. 

Виготовлення деталей 

аплікації. 

Опрацювати матеріал. 

Виготовити деталі підставки за 

шаблоном (на вибір) 

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

=6-bqT2opMwY 

 

 

20.01 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Їжа » Граматика Урок у Google Meet час 11.20 

Урок 2 ст105 

1. Прочитати правила 

вживання злічуваних і 

незлічуваних іменників 

ст244-149 

2. Впр.5 ст 107  письмово 

21.01 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

 

 

М. Твен «Пригоди 

Тома Сойєра». 

Цінності дитинства та 

їх сприйняття в 

дорослому. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 5 

класу перед початком уроку) 

 

Переказ епізоду,який найбільше 

запам*ятався 

 

21.01 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на порівняння  

дробів 

Підручник п. 26 (ст.166-170) – 

повторити, виконати  № 730, 

741,736 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

https://naurok.com.ua/test/pravilni-

ta-nepravilni-zvichayni-drobi-

porivnyannya-drobiv-718161.html 

 

21.01 

 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Спілкування і 

здоров’я. Ефективне 

спілкування. 

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

=YXzFriRGWiM 

Опрацювати § 19,  виконати 

завдання на с. 35- 38 робочого 

зошита. 

 

 

21.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=7EoisbsHQRA&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=7EoisbsHQRA&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=7EoisbsHQRA&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=7EoisbsHQRA&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=7EoisbsHQRA&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=7EoisbsHQRA&ab_channel=%D0%A6%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=6-bqT2opMwY
https://www.youtube.com/watch?v=6-bqT2opMwY
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/pravilni-ta-nepravilni-zvichayni-drobi-porivnyannya-drobiv-718161.html
https://naurok.com.ua/test/pravilni-ta-nepravilni-zvichayni-drobi-porivnyannya-drobiv-718161.html
https://naurok.com.ua/test/pravilni-ta-nepravilni-zvichayni-drobi-porivnyannya-drobiv-718161.html
https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM
https://www.youtube.com/watch?v=YXzFriRGWiM


Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Гімнастика» Презентація: 

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

vidi-gimnastiki-60577.html 

 

 

21.01. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Найпоширеніші 

випадки чергування 

голосних і 

приголосних звуків 

( практично) Онлайн-

урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

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

=UcXcm_wT3lQ 

Переглянути матеріал, 

опрацювати § 25 ( с. 128- 134),  

виконати вправ278, 289 

 

21.01 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Гімнастика» Відео: 

 

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

=uCvZoCgDDJo&ab_channel=Mir

oslavRaditsa 

Відео: 

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

=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D

0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B

A%D1%81%D0%B0%D0%BD%

D0%B4%D1%80%D0%94%D1%8

3%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D

0%B8%D0%BA 

 

22.01. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Вправи на 

знаходження дробу 

від числа порівняння 

дробів 

Підручник п. 26 (ст.166-170) – 

повторити , виконати  № 734, 

739,745 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

https://naurok.com.ua/test/drobi-

pravilni-i-nepravilni-drobi-

porivnyannya-drobiv-717210.html 

 

22.01 

 

 

Німецька мова 

Смаженюк С.Л. 

«Коли? » Порядкові 

числівники 

Урок у Google Meet час 10.20 

1. Утворення порядкових 

числівників ст. 158- 

прочитати 

2. Робочий зошитУрок 32         

ст50 впр  1-4 

3.  

22.01 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

«Повість минулих 

літ» - найдавніший 

Опрацювати матеріал підручника 

на с. 129-130, скласти план до 

літописної оповіді «Три брати – 

22.01. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidi-gimnastiki-60577.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vidi-gimnastiki-60577.html
https://www.youtube.com/watch?v=UcXcm_wT3lQ
https://www.youtube.com/watch?v=UcXcm_wT3lQ
https://www.youtube.com/watch?v=uCvZoCgDDJo&ab_channel=MiroslavRaditsa
https://www.youtube.com/watch?v=uCvZoCgDDJo&ab_channel=MiroslavRaditsa
https://www.youtube.com/watch?v=uCvZoCgDDJo&ab_channel=MiroslavRaditsa
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=_NaH9zWhzyU&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/drobi-pravilni-i-nepravilni-drobi-porivnyannya-drobiv-717210.html
https://naurok.com.ua/test/drobi-pravilni-i-nepravilni-drobi-porivnyannya-drobiv-717210.html
https://naurok.com.ua/test/drobi-pravilni-i-nepravilni-drobi-porivnyannya-drobiv-717210.html


літопис нашого 

народу. 

«Три брати – Кий, 

Щек, Хорив і сестра 

їхня Либідь», 

«Святослав укладає 

мир з греками …», 

«Володимир вибирає 

віру». 

Т Л : літопис Онлайн-

урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

 

Кий, Щек, Хорив і сестра їхня 

Либідь» 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Найпоширеніші 

випадки чергування 

голосних і 

приголосних звуків 

( практично) 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Опрацювати § 25 ( с.134- 139),  

виконати тестові завдання 

( файловий документ ) 

22.01. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

( взаємозаміна) 

 

Укладання пам’ятки 

щодо дотримання 

найпоширеніших 

чергувань 

приголосних звуків 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Опрацювати § 25 ( с.140-142 ), 

Скласти зв’язну розповідь з 

використанням слів  з пам’ятки 

( 6 – 10 речень ) 

22.01. 

 


