
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 13.01.2021 -15.01.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Німецька  мова 

 

Смаженюк С.Л. 

«Пори року і місяці» 1. Урок 29 ст 66 Повторіть 

назви місяців(словник) 

2. Впр 4 ст67 прочитайте і 

доповніть текст 

3. Робочий зошит ст 45впр 

2-3 письмово 

13.01 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Форми і розміри Землі. 

Внутрішня будова Землі. 

Опрацювати § 21. на ст..98. вик. 

завд.1. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=7jPWvzjIjp0&ab_channel=Koza

kTV 

13.01 

Історія 

Сокирка П.М. 
Пам’ятки  історії як 

джерело історико-

культурної інформації. 

Опрацювати §13 

Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-pam-yatki-istori-yak-

dzherelo-istoriko-kulturno-

informaci-93408.html 

13.01 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Види конструкційних 

матеріалів. Матеріали 

для виготовлення 

аплікації. Текстильні 

волокна. Вибір та 

обґрунтування теми 

проекту. Вимоги до 

проектованого виробу. 

Планування роботи з 

виконання проекту. 

Опрацювати матеріал. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-vidi-konstrukciynih-materialiv-

materiali-dlya-vigotovlennya-

aplikaciy-43031.html 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-tekstilni-volokna-5-klas-

163924.html 

Підготувати інструменти та 

матеріали для виготовлення 

підставки під горнятко: картон, 

два-три листки фетру (або 

серветки «Фрекен БОК», 

ножиці, голка з ниткою, 

булавки. 

 

13.01 

Математика 

Войтюк О.М. 

Уявлення про звичайні 

дроби 

Підручник п. 25 (ст.156-158) – 

опрацювати 

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

E3KK9a2yAM 

Виконати  № 681, 683,705 
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Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Права дитини. Обов’язки 

учня і громадянина . 

Опрацювати §18, переглянути 

презентацію, 
https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-prava-ta-obovazki-skolariv-
119840.html 

Виконати завдання на с. 39- 40 

робочого зошита або  завдання 2 

на с. 102 (письмово) 

14.01 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Орфографічний словник. 

Орфограма ( практично) 

Опрацювати § 21, виконати 

вправу 224 

14.01 

Англійська мова 

 

Смаженюк С.Л. 

«Їжа» 1. Урок 2 ст 98-99 

Повторіть слова з теми 

«Їжа » (словник), 

перегляньте відео 
https://www.youtube.com/

watch?v=utwgf_G91Eo&a

b_channel=EnglishSingsin

g 

2. Виконайте впр 1-3 

3. Опишіть улюблений овоч 

за зразком ( не вказуйте, 

що це за овоч) 

14.01 

Математика 

Войтюк О.М. 

Звичайні дроби Підручник п. 25 (ст.156-158) – 

повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=5

OGerjlROnM 

Виконати  № 685, 693,698 

 

 

14.01 

 

Фізична 

культура 

Паламарчук        

О.А. 

« Гімнастика» Переглянути презентацію: 
https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-istoriya-viniknennya-
gimnastiki-209293.html 

Відео: 
https://www.youtube.com/watch

?v=Go_IeCwGlYI 

14.01. 

Зарубіжна 

література  

Борова Н. А 

 

М. Твен «Пригоди Тома 

Сойєра». Історія 

створення повісті. 

 

 

 

 

Презентація 

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-za-temoyu-mark-tven-

prigodi-toma-soyera-providni-ide-

tvoru-193724. 

Підручник стор.156-167,  

прочитати розділи 3-9. 

14.01 

 

 

 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Однорівневі списки Переглянути відеоматеріал 
https://www.youtube.com/watch?v=0

WB0-B-

zTsY&ab_channel=%D0%92%D1%8

7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0
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%BB%D1%8C%D1%96%D0%BD%

D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B

0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0

%B8 
Виконати практичне завдання 

(файлове повідомлення) 

Німецька мова 

Смаженюк С.Л. 

«Зимові свята» 1. Урок 30 ст 68 Повторити 

слова (словник) 

2. Впр 5 ст 69  прочитати 

текст і відповісти на 

запитання 

3. Робочий зошит ст 47 

впр4 (письмово) 

 

15.01 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Гімнастика» Відео: 

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

=VgndNUYqCzg 

15.01. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Леонід Глібов . Відомий 

український поет і 

байкар. «Химерний, 

маленький…», «Що за 

птиця?»ТЛ:акровірш 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-zhitteviy-ta-tvorchiy-

shlyah-leonida-glibova-

75483.html 

Переглянути презентацію, 

виразно читати твори  

«Химерний, маленький…», «Що 

за птиця?» 

15.01 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Орфографічна помилка  

(практично), її умовне 

позначення 

Повторити § 21, виконати 

тестові завдання ( файловий 

документ ) 

 

15.01 

Математика 

Войтюк О.М. 

Вправи на читання і 

запис звичайних дробів 

Підручник п. 25 (ст.156-158) – 

повторити 

https://naurok.com.ua/test/start/26085 

Виконати  № 703, 707,711 

15.01 
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