
Графік дистанційного навчання для учнів 5 класу 

з 07.02.2022 по 11.02.2022 

 
Дата 

 

Предмет  Тема  Завдання  

07.02. Фізична 

культура  

Різновиди ходьби та 

бігу. Ловіння та 

передача м'яча на 

місці однією рукою 

від плеча. Кидки 

м'яча з місця однією 

рукою від плеча. 

Перегляд відео-презентації. 

Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О.  

Зв'язок у драмі – 

казці історичного 

минулого з 

сучасністю 

Прочитати 1- 4 розділи повісті З.Мензатюк 

«Таємниця козацької шаблі». 

https://4read.org/1090-zrka-menzatyuk-

tayemnicya-kozackoyi-shabl.html( 

аудіокнига) 

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

?tid=10385 

 

Математика 

Номировська 

О.Д. 

Мішані числа. 

Перетворення 

неправильних дробів 

у мішане число і 

навпаки 

Опрацювати § 29, 

№https://www.youtube.com/watch?v=nN24

HBfK_FQ  

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

peretvorennya-nepravilnogo-drobu-v-

mishane-abo-naturalne-chislo-ta-mishanogo-

chisla-u-nepravilniy-drib-200004.html  

Музичне 

мистецтво 

Номировська 

О.Д. 

Інструментальне 

соло 

https://www.youtube.com/watch?v=yYIT3N

YVqjk  

Історія 

Сокирка П.М. 

Робота з візуальними 

і писемними 

джерелами, які 

зберігають пам'ять 

про історію України. 

Новітня Україна: на 

шляху до державної 

незалежності. 

 

Урок у  Meet . Час 08.30. 

Опрацювати §15, на ст.112 виконати. завд. 

2. 

 Англійська 

мова 

Граматика. Минулий 

простий час 

Урок 4 ст 126 Повторити правила і 

скласти 6 речень у минулому простому 

часі 

08.02. Англійська 

мова  

Граматика. Минулий 

простий час 

Урок у Meet Час 10.20 

Урок 4 ст 127 

Фізична 

культура  

Прискорення на 15 м 

із різних стартових 

положень за зоровим 
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і звуковими 

сигналами. Кидки  в 

русі однією рукою 

від плеча. Ведення 

м'яча з обведенням 

предметів. 

Основи 

здоров'я 

Обов'язки членів 

родини щодо 

збереження і 

зміцнення здоров'я. 

Основні функції сім'ї 

і громади щодо 

збереження здоров'я. 

Вплив способу життя 

родини на здоров'я 

підлітків 

Зустріч у Google Meet (посилання буде 

надіслано уViber) 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Контрольний 

диктант  

https://youtu.be/NHcXZclxo8c 

Написати аудіодиктант «Снігове 

мовчання» 

за посиланням  

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Елеанор Портер 

(1868–

1920).«Полліанна». 
Полліанна та її друзі. 

 Скласти сенкан або гронування до слова 

«Полліанна». 

 

09.02. Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

Сприймання 

мистецтва. Живопис. 

Фактура як засіб 

художньої 

виразності у 

живописі. 

Відтворення 

об'ємної форми та 

фактури шерсті 

«Лисичка на 

полюванні» 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-

uroku-v-5-klasi-lisicka-na-poluvanni-

527524.html 

Виконати композицію «Лисичка на 

полюванні» (передати об'мність форми та 

фактури шерсті), переглянувши відео 

https://www.youtube.com/watch?v=LaX7Cw

rkCMM 

 

Трудове 

навчання 

Гут Л.В. 

Технологія 

виготовлення 

пласкої іграшки. 

Робота над виготовленням іграшки  

https://www.youtube.com/watch?v=yjgn3F3

zcPE 

Трудове 

навчання 

Гут Л.В. 

Технологія 

виготовлення 

пласкої іграшки. 

Робота над виготовленням іграшки  

https://www.youtube.com/watch?v=yjgn3F3

zcPE 

Математика 

Номировська 

О.Д. 

Мішані числа. 

Перетворення 

неправильних дробів 

у мішане число і 

навпаки 

Повторити § 29, виконати № 779, №780, 

№781 
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Природознавс

тво 

Сокирка П.М. 

Кругообіг води. Урок у  Meet . Час 12.30. 

Опрацювати ст. 131-132. Дати відповідь 

на запитання: «Як відбувається кругообіг 

води у природі». 

Перегляд відеоматеріалу 

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

xduRg&ab_channel=DmitVikNEW 

Німецька 

мова 

Що ти робиш після 

школи? 

Урок у Meet Час 10.20 

Урок 38 ст85 

10.02. Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О. 

Зірка Мензатюк 

«Таємниця козацької 

шаблі». 

Пригодницька 

повість про 

мандрівку 

історичними місцями 

сучасної України. 

Прочитати 5 – 8 розділи повісті 

З.Мензатюк «Таємниця козацької шаблі». 

https://4read.org/1090-zrka-menzatyuk-

tayemnicya-kozackoyi-shabl.html( 

аудіокнига) 

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

?tid=10385 

 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Другорядні члени 

речення. Додаток. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFHxw6

aNKhE 

§ 37, вправа 439 

Математика 

Номировська 

О.Д. 

Мішані числа та дії з 

ними  

Виконати № 782, №783 

 

Природознавс

тво 

Сокирка П.М. 

Вода - розчинник. 

Практичне заняття. 

Дослідження 

розчинності речовин 

( цукру, солі, 

лимонної кислоти, 

олії). 

Урок у  Meet . Час 11.25. 

Виконати практичну роботу. 

Перегляд відеоматеріалу 

https://www.youtube.com/watch?v=8PoXf3

w16MU  

Англійська 

мова 

Аудіювання. Давним 

давно… 

Урок у Meet Час 12.30 

Урок 4 ст 128-129 

11.02. Німецька 

мова 

Котра година? Урок у Meet Час 10.20 

Урок 39 ст 87 

Інформатика 

Гут Л.В.   

Виконання 

індивідуального 

проекту. 

Робота над проектом 

 Серійні стрибки з 

діставанням високо 

підвишених 

предметів. Взаємодія 

двох гравців 

способом «передай 

м'яча і виходь». К.Н. 

– кидки м'яча у 

кошик одніє рукою 

від плеча (хлопці) та 
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обома руками від 

грудей (дівчата)   

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Другорядні члени 

речення. Означення. 

https://www.youtube.com/watch?v=fFHxw6

aNKhE 

§37, вправа 442 

Математика 

Номировська 

О.Д. 

 

Розв'язування вправ  Виконати № 784,  №785, №786 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Художні засоби 

розкриття образу 

Полліанни 

Визначити провідні теми роману. 
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