
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 01.03.2021 -05.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Контрольна робота. 

Леонід Глібов, літописні 

оповідання, Олександр 

Олесь, Зірка Мензатюк ( 

розгорнуті відповіді на 

запитання) 

Файловий документ 

https://www.ukrlib.com.ua/books/

printit.php?tid=12849 

Прочитати твір М. Павленко 

«Миколчині історії» 

( позакласне читання) 

01.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Особливості 

побудови розповіді та 

елементарного роздуму. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати матеріал 

підручника на с. 98, виконати 

вправу 196 

01.03 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика» Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-po-temi-modul-legka-atletika-

186332.html 

Відео: 

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

=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRI

LAB-

%D0%A2%D1%80%D0%B8%D

0%B0%D1%82%D0%BB%D0%

BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB

%D1%83%D0%B1 

 

01.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Погода» 

Читання Граматика 

Урок 1 ст128 

1. Прослухати аудіо 

запис  у вайбер впр1b, 

прочитати текст і 

виконати впр1а ст 141 

2. Впр 1 ст144 –

повторити порядок 

слів у розповідному 

реченні і виконати 

впр 1 ст.144 

01.03 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12849
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=12849
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-186332.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-186332.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-186332.html
https://www.youtube.com/watch?v=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRILAB-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://www.youtube.com/watch?v=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRILAB-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://www.youtube.com/watch?v=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRILAB-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://www.youtube.com/watch?v=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRILAB-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://www.youtube.com/watch?v=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRILAB-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://www.youtube.com/watch?v=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRILAB-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://www.youtube.com/watch?v=xae4zzTVZGk&ab_channel=TRILAB-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1


Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Симфонічна музика Опрацювати матеріал ст.. 114-

119. 

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

5_klas/23/59-1-0-723 

Слухання та аналіз музичних 

творів. 

Розучити пісню «Червона 

калина». 

 

01.03 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Організм і його 

властивості. Клітинна 

будова організмів. 

Опрацювати § 33, виписати 

поняття. Записати властивості 

організмів та відмінності між 

організмами і тілами неживої 

природи. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D

0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%9

6%D0%B0%D0%A1%D1%82%

D1%83%D0%B4%D1%96%D1%

8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%

D1%81%D1%8C%D0%BA%D0

%BE%D1%97%D0%97%D0%9E

%D0%A8No92 

 

01.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Другорядні члени 

речення. Додаток. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати § 37 ( с. 188), 

виконати вправу 439 

02.03. 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Орфографічний тренінг. 

Робота з текстом. 

Редагування слів із 

вивченими 

орфограмами. Усунення 

помилок на вивчені 

правила. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Виконати завдання на картках 02.03. 

 

Математика 

Войтюк О.М 

 

Додавання і віднімання 

десяткових дробів 

Підручник п. 33 (ст.205-206) – 

опрацювати, виконати  № 875, 

877, 909 

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

02.03 

http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/23/59-1-0-723
http://musiclessons.ucoz.com/load/5_klas/23/59-1-0-723
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://www.youtube.com/watch?v=wjVFBDII13Y&ab_channel=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%D0%97%D0%9E%D0%A8No92
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw


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

=efb4AUlV8fU 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 

Е.Портер « Полліанна». 

Ідея радості життя й 

відкриття світу у творі. 

 

 

Написати твір «Як змінилося б 

наше село, якби в ньому жила         

Полліанна», підготуватись до 

контрольної роботи. 

 

02.03 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Сприйняття мистецтва. 

Графіка. Будова 

людського обличчя. 

Зображення на площині 

«Моя матуся» 

Опрацювати матеріал. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-spriynyattya-mistectva-grafika-

budova-lyudskogo-oblichchya-

zobrazhennya-na-ploschini-moya-

matusya-15967.html 

Намалювати порстрет мам, 

передати їх  індивідуальні  риси 

та характер. 

02.03 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Погода» Граматика 

Теперішні часи 

Урок 1 ст 144 Урок у Google 

Meet Час 10.20 

1. Впр 2 ст 144 письмово 

02.03 

Математика 

Войтюк О.М. 

Письмове додавання і 

віднімання десяткових 

дробів 

Підручник п. 33 (ст.205-206) – 

повторити ,виконати  № 892(1-

3), 879,900 

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

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

=2m5vRUoyiSk 

03.03 

Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«Який одяг тобі 

подобається?» Читання 

Письмо 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 43 ст 89 

1. РЗ впр4 ст69 

03.03 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В 

Побудова викрійки 

виробу. Розкрій 

швейного виробу. 

Опрацювати матеріал. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-vse-pro-organayzer-82399.html 

Зробити викрійку та розкроїти 

деталі органайзера. 

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

=eQqbu-o7-OY 

 

03.03 

Історія 

Сокирка П.М. 

Головні цілі пізнання 

минулого. Фах історика. 

Що таке історичний 

факт, історична особа, 

історичне дослідження. 

Виписати визначення з 

переглянутого відеоматеріалу 

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

=En8oRly87k0&ab_channel=Irina

Irina 

03.03. 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Різноманітність 

організмів. Рослини. 

Навчальний проект: 

«Вирощування найвищої 

бобової рослини». 

 

Опрацювати §34, назвати 

особливості рослин та їх 

різноманітність. 

03.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=efb4AUlV8fU
https://www.youtube.com/watch?v=efb4AUlV8fU
https://naurok.com.ua/prezentaciya-spriynyattya-mistectva-grafika-budova-lyudskogo-oblichchya-zobrazhennya-na-ploschini-moya-matusya-15967.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-spriynyattya-mistectva-grafika-budova-lyudskogo-oblichchya-zobrazhennya-na-ploschini-moya-matusya-15967.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-spriynyattya-mistectva-grafika-budova-lyudskogo-oblichchya-zobrazhennya-na-ploschini-moya-matusya-15967.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-spriynyattya-mistectva-grafika-budova-lyudskogo-oblichchya-zobrazhennya-na-ploschini-moya-matusya-15967.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-spriynyattya-mistectva-grafika-budova-lyudskogo-oblichchya-zobrazhennya-na-ploschini-moya-matusya-15967.html
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=2m5vRUoyiSk
https://www.youtube.com/watch?v=2m5vRUoyiSk
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vse-pro-organayzer-82399.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vse-pro-organayzer-82399.html
https://www.youtube.com/watch?v=eQqbu-o7-OY
https://www.youtube.com/watch?v=eQqbu-o7-OY
https://www.youtube.com/watch?v=En8oRly87k0&ab_channel=IrinaIrina
https://www.youtube.com/watch?v=En8oRly87k0&ab_channel=IrinaIrina
https://www.youtube.com/watch?v=En8oRly87k0&ab_channel=IrinaIrina


Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Погода у світі » 

Аудіювання 

Урок 1 ст145 

1. Прослухати аудіо запис у 

вайбер  впр 1 ст 145 

2. Впр.2 ст 145  

письмово(запитання до 

аудіювання) 

04.03 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

 

Контрольна робота.  Світ 

дитинства ( твір). 

 

Прочитати п*єсу  С. Маршака 

« Дванадцять місяців». 

 

04.03 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика» Відео: 

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

=GYe3-I-

a4C0&ab_channel=Lucaveros 

Відео: 

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

=JZg-X4VtmOo 

04.03. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Соціальна небезпека 

інфекційних 

захворювань. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-dlya-uroku-osnovi-zdorov-ya-v-

5-klasi-na-temu-socialna-

nebezpeka-infekciynih-

zahvoryuvan-ponyattya-pro-vil-

snid-40734.html 

Переглянути презентацію, 

опрацювати §23. 

04.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Другорядні члени 

речення. Означення. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

 

Опрацювати матеріал 

підручника на с. 190-191, 

виконати вправу 442 

04.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на додавання і 

віднімання десяткових 

дробів 

Підручник п. 33 (ст.205-206) – 

повторити, виконати  № 894, 

896,890 

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

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

=7QlriB2Cw0Y 

04.03 

 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Програма. Середовище 

опису й виконання 

алгоритмів. 

 

Переглянути відеопрезентацію 

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

=acKMrRIFYJE&ab_channel=%

D1%83%D1%80%D0%BE%D0%

BA%D0%B8 

 

05.03 

Інформатика 

Гут Л.В 

Способи опису 

алгоритму. Лінійні 

алгоритми. 

Опрацювати відеопрезентацію 

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

=BsLsfVNAgbk&ab_channel=%D

05.03 

https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=Lucaveros
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=Lucaveros
https://www.youtube.com/watch?v=GYe3-I-a4C0&ab_channel=Lucaveros
https://www.youtube.com/watch?v=JZg-X4VtmOo
https://www.youtube.com/watch?v=JZg-X4VtmOo
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-uroku-osnovi-zdorov-ya-v-5-klasi-na-temu-socialna-nebezpeka-infekciynih-zahvoryuvan-ponyattya-pro-vil-snid-40734.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-uroku-osnovi-zdorov-ya-v-5-klasi-na-temu-socialna-nebezpeka-infekciynih-zahvoryuvan-ponyattya-pro-vil-snid-40734.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-uroku-osnovi-zdorov-ya-v-5-klasi-na-temu-socialna-nebezpeka-infekciynih-zahvoryuvan-ponyattya-pro-vil-snid-40734.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-uroku-osnovi-zdorov-ya-v-5-klasi-na-temu-socialna-nebezpeka-infekciynih-zahvoryuvan-ponyattya-pro-vil-snid-40734.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-uroku-osnovi-zdorov-ya-v-5-klasi-na-temu-socialna-nebezpeka-infekciynih-zahvoryuvan-ponyattya-pro-vil-snid-40734.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-dlya-uroku-osnovi-zdorov-ya-v-5-klasi-na-temu-socialna-nebezpeka-infekciynih-zahvoryuvan-ponyattya-pro-vil-snid-40734.html
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=7QlriB2Cw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=7QlriB2Cw0Y
https://www.youtube.com/watch?v=acKMrRIFYJE&ab_channel=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=acKMrRIFYJE&ab_channel=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=acKMrRIFYJE&ab_channel=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=acKMrRIFYJE&ab_channel=%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0


0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B

8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%

D1%80%D0%B8%D1%88%D1%

82%D0%BE%D0%BF%D0%B0 

Виконати тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/39

7656 

 

Німецька мова 

Смаженюк С.Л. 

«Який  одяг ти носиш? » Урок 44  ст 100 

1. впр1  Прослухати аудіо 

запис у вайбер і 

повторити слова 

2. впр 3 ст 100(усно) 

3. Робочий зошит Урок 44       

впр  3 ст 70 

05.03 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Урок позакласного 

читання. Марина 

Павленко «Миколчині 

історії» 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

 

Написати відгук на прочитаний 

твір 

05.03. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування задач на 

додавання і віднімання  

десяткових дробів 

Підручник п. 33 (ст.205-206) – 

опрацювати , виконати  № 884, 

905,887 

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

https://naurok.com.ua/test/doda
vannya-i-vidnimannya-

desyatkovih-drobiv-27231.html 

05.03 

 

 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика» Відео: 

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

=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0

%AE%D1%80%D1%96%D0%B9

%D0%AE%D1%80%D1%96%D0

%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B

8%D1%87 

Відео: 

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

=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D

0%98%D1%80%D0%B8%D0%B

D%D0%B0%D0%98%D1%80%

D0%B8%D0%BD%D0%B0 

05.03. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=BsLsfVNAgbk&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://naurok.com.ua/test/start/397656
https://naurok.com.ua/test/start/397656
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-27231.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-27231.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-desyatkovih-drobiv-27231.html
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=PIkEpceDlEk&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=rtNSwvyb34U&ab_channel=%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0

