
Графік дистанційного навчання  

для учнів 5 класу  

з 15.03.2021 -19.03.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Одяг» 

Читання Граматика 

Урок 2 ст154 

1.  Подивитись відео і 

повторити слова 

https://www.youtube.c

om/watch?v=py2IX0zT

XiA&ab_channel=engl

ish-4-kids.at.ua 

2. Прочитати текст впр2  

і виконати впр3 ст 

155 письмово 

3.  ст155 – записати 

слова у словник 

4. Переказати текст( 10 

речень) 

15.03. 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

Різноманітність 

організмів. Гриби. 

Практичне заняття №11. 

Визначення назв 

найбільш поширених в 

Україні рослин, грибів, 

тварин, за допомогою 

атласів- визначників 

електронних колекцій 

Опрацювати § 35, ст.152-153. 

§36. Записати ознаки, які 

характерні для грибів та на які 

групи поділяють гриби.  

Переглянути відеоматеріал 

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

=xVBHKblnNCQ&ab_channel=El

fenMary  

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

=po9Eyvo4vbg  

Урок на платформі Zoom. 

15.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика»   Відео:  

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

=wqzoY6_YEtU&ab_channel=Ol

enaPolyshkina  

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

=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=D

Online  

15.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Степан Васильченко «В 

бур’янах». Розповідь про 

поета, його дитинство. 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Виконати тестові завдання  

( файловий документ ), дати 

заголовки всім частинам твору. 

15.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=xVBHKblnNCQ&ab_channel=ElfenMary
https://www.youtube.com/watch?v=xVBHKblnNCQ&ab_channel=ElfenMary
https://www.youtube.com/watch?v=xVBHKblnNCQ&ab_channel=ElfenMary
https://www.youtube.com/watch?v=po9Eyvo4vbg
https://www.youtube.com/watch?v=po9Eyvo4vbg
https://www.youtube.com/watch?v=wqzoY6_YEtU&ab_channel=OlenaPolyshkina
https://www.youtube.com/watch?v=wqzoY6_YEtU&ab_channel=OlenaPolyshkina
https://www.youtube.com/watch?v=wqzoY6_YEtU&ab_channel=OlenaPolyshkina
https://www.youtube.com/watch?v=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=DOnline
https://www.youtube.com/watch?v=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=DOnline
https://www.youtube.com/watch?v=Ah3sC_BCZDk&ab_channel=DOnline


 

 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

 

Контрольна робота. 

Словосполучення. 

Речення, його 

граматична основа. 

Другорядні члени 

речення 

( тестування) 

Файловий документ 

Повторити § 33-37 15.03. 

Музичне 

мистецтво  

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Велике українське 

сімейство 

Опрацювати матеріал 

підручника на с. 120-123, 

виконати пісню Н. Май 

«Червона калина» 

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

=h5RTnAjWVgM 

 

15.03. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Одяг» Аудіювання 

 

Урок 2 ст 

1. Впр 2 ст 156 прослухати 

аудіо запис у вайбер і 

виконати впр3 письмово 

2. Впр 4 ст 156  скласти 

речення за таблицею 

16.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 

Л. Керролл « Аліса в 

країні див».Образ Аліси, 

світ її уяви і захопливі 

пригоди. 

 

 

Переглянути презентацію,  

вико-     нати домашнє завдання 

презентації. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-luis-kerroll-alisa-v-kraini-div-

obraz-alisi-ii-zahopluuci-prigodi-

144436.html 

 

 

16.03. 

Образотворче 

мистецтво 

заміна  

Гут Л.В. 

Узагальнення вивченого. 

Повітряна перспектива. 

Особливості створення 

багатофігурних 

композицій. Зображення 

на площині. Побудова 

багатофігурної 

тематичної композиції 

«Іспанський танок» 

Переглянути відеоматеріал 

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

=dx96-0jkdeA 

Закінчити творчу роботу 

«Іспанський танок»  

16.03. 

 

 Математика 

Войтюк О.М  

 

Множення десяткових 

дробів на розрядну 

одиницю 

12.30 https://meet.google.com/xia-
tbcc-amw  
Підручник п. 34 (ст.217) – 

опрацювати, виконати  № 914, 919, 

939 

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

Kgvol9jH9Y  

16.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=h5RTnAjWVgM
https://www.youtube.com/watch?v=h5RTnAjWVgM
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-alisa-v-kraini-div-obraz-alisi-ii-zahopluuci-prigodi-144436.html
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https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-alisa-v-kraini-div-obraz-alisi-ii-zahopluuci-prigodi-144436.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-luis-kerroll-alisa-v-kraini-div-obraz-alisi-ii-zahopluuci-prigodi-144436.html
https://www.youtube.com/watch?v=dx96-0jkdeA
https://www.youtube.com/watch?v=dx96-0jkdeA
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=wKgvol9jH9Y
https://www.youtube.com/watch?v=wKgvol9jH9Y


Українська мова  

Нікітішина Н.О. 

Речення з однорідними 

членами ( без 

сполучників і зі 

сполучниками а,але, і) 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати § 38 ( с. 195), 

виконати вправу 451, 452 
16.03. 

Факультатив 

«Сходинки 

орфографії» 

Нікітішина Н.О. 

Слова – винятки. и, і в 

словах іншомовного 

походження. Правило 

«дев'ятки». 

Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Виконати тестові завдання 

https://naurok.com.ua/test/fleshkar

tki-pravopis-inshomovnih-sliv-

18020.html 

 

16.03. 

Німецька мова 

Смаженюк С. Л. 

«Дикі тварини» Читання 

Письмо 

Урок у Google Meet Час 09.30 

Урок 49 ст 111 

1. РЗ впр6 ст 78 

17.03. 

Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Виконання аплікації для 

оздоблення деталей 

органайзера 

Переглянути матеріал 

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

=qx_h0KcoH1M 

Пришити деталі аплікації для 

оздоблення органайзера. 

Виготовлення органайзера для 

рукоділля. 

17.03. 

Трудове 

навчання 

заміна 

Гут Л.В. 

 

Ознайомлення з 

будовою швейної 

машини. Виконання 

машинних строчок 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/rozrobk

a-uroku-budova-svejnoi-masini-

218532.html 

 

17.03. 

Природознавство 

Сокирка П.М. 

 Різноманітність 

організмів. Бактерії. 

 

Опрацювати §35, 154-155 

,записати яке значення бактерій 

у природі та житті людини. 

Переглянути відеоматеріал 
https://www.youtube.com/watch?v=
2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D
%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%
D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D
1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0
%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%
BD%D0%BA%D0%BE  
Урок на платформі Zoom. 

17.03. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Історичні праці 19 – 

початку 20 ст. «Історія 

України- Руси» Михайла 

Грушевського. Художні 

Опрацювати §23, на ст. 164 

виконати завдання 1-3.  

 Переглянути відеоматеріал 

17.03. 

https://naurok.com.ua/test/fleshkartki-pravopis-inshomovnih-sliv-18020.html
https://naurok.com.ua/test/fleshkartki-pravopis-inshomovnih-sliv-18020.html
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https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-budova-svejnoi-masini-218532.html
https://vseosvita.ua/library/rozrobka-uroku-budova-svejnoi-masini-218532.html
https://www.youtube.com/watch?v=2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=2tr6qHYG4ng&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE


твори про минуле 

України. 

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

=s3LtSvyypNQ&ab_channel=Rad

ianskaUkraina   

Урок на платформі Zoom. 

 Математика 

Войтюк О.М. 

Вправи на множення 

десяткових дробів 

8.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw  

Підручник п.34(ст.213-214)  – 

повторити , виконати  № 

920,933,935 

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

UX3SaZB5Ag  

17.03. 

Англійська мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Одяг і погода  » 

Говоріння Письмо 

Урок у Google Meet Час 11.20 

Урок 2 ст157 

1.   Впр 5 ст 158 скласти 

діалог за зразком 

 

18.03. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

 

Персонажі, які оточують  

ге-    роїню.  

 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-l-kerroll-alisa-v-kra-ni-

div-personazhi-yaki-otochuyut-

gero-nyu-16067.htm записати в 

таблицю «Персонажі, які 

оточують Алісу в Країні Див» 

персонаж характер Характерні ознаки 

    

    

    

    
 

18.03. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 

« Легка атлетика»  Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-metannya-malogo-m-yacha-na-

dalnist-167580.html 

Відео: 

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

=aMSKOn-

IqqA&ab_channel=%D0%9E%D0

%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B

0%D0%A8%D0%B2%D0%B5%

D1%86%D1%8C  

18.03. 

 Математика 

Войтюк О.М. 

 

Ділення десяткових 

дробів на натуральне 

число 

12.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw 

Підручник п. 35 (ст.221-222) – 

опрацювати , виконати  № 971, 929,  

949 (1) 
https://www.youtube.com/watch?v=u

uwT1hEvFyE  

18.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ&ab_channel=RadianskaUkraina
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-l-kerroll-alisa-v-kra-ni-div-personazhi-yaki-otochuyut-gero-nyu-16067.htm
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Основи здоров’я  

Нікітішина Н.О. 

Урок контролю та 

корекції навчальних 

досягнень з теми 

«Соціальне 

благополуччя»  

https://vseosvita.ua/library/kontrol

na-robota-z-osnovi-zdorova-5-

klas-z-temi-socialne-

blagopolucca-229892.html 

 

18.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Урок мовленнєвого 

розвитку. Письмовий 

твір – роздум за 

колективно складеним 

планом у художньому 

стилі  

 Онлайн-урок  

 

 

Завершити роботу над твором, 

здати чистовий варіант 

18.03. 

Німецька мова 

  Смаженюк С.Л. 

«Який  одяг ти носиш? »  Урок у Google Meet Час 10.30 

Урок 50  ст 113 

1. Впр5 ст 80 РЗ   

 

19.03. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Використання різних 

образів виконавця і 

різних виконавців у 

проектах Scratch 

Переглянути відеоурок 

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

=RSjZnTXxevg, виконати 

тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/16

2999 

 

19.03. 

 Математика 

Войтюк О.М. 

Ділення десяткових 

дробів на розрядну 

одиницю 

11.30 https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw 

Підручник п. 35 (ст.224) – 

опрацювати , виконати  № 970, 985, 

947 

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

6MK1arbrkY  

19.03. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

 

Картини довколишнього 

світу , природи в поезіях 

Тараса Шевченка . «За 

сонцем хмаронька 

пливе» Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

Вивчити напам’ять поезію Т . 

Шевченка «За сонцем 

хмаронька пливе» 

19.03. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Кома між однорідними 

членами Онлайн-урок  

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати  § 38(с.196), 

виконати вправи 456,457 
19.03. 
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