
5-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1

27.04 Уроки мовленнєвого розвитку. Письмовий твір-роздум на тему, 
пов'язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за 
колективно складеним планом (орієнтовні теми: «Чому людина має 
бути чемною», «Чому потрібно захищати слабших», «Чому потрібно 
вивчати іноземну мову»).

Написати  твір на одну з тем.

2 29.04 Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в реченнях із прямою 
мовою.

Опрацювати матеріал підручника параграфа 63, виконати 
вправи 487, 488, 489.

3 30.04. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в реченнях із прямою 
мовою.

Повторити матеріал підручника параграфа 63, виконати 
вправи 491, 492,493.

4 04.05. Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору. Виконати вправу 494.

5 06.05. Діалог. Тире при діалозі. Опрацювати матеріал підручника параграфа 64, виконати 
вправи 495, 496.

6 07.05. Інсценування байки, текст якої містить діалог. Повторити матеріал підручника параграфа 64, виконати 
вправи 497, 499, 500.

Українська література

1
27.04 Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати 
загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна 
поведінка Олеся як позиція особистості.

Поділіть оповідання на чотири частини, доберіть до кожної з 
них заголовки й запишіть їх у зошит.

2 29.04 Урок виразного читання. Читання прозового уривка з 
оповідання «Дивак». Виконати завдання на с.221-222 (1-10).

3
04.05 Микола Вінграновський. Основні відомості про письменника. 
«Сіроманець». Захоплива і драматична історія про хлопчика й вовка 
як приклад гармонії людини й природи. Гуманізм повісті.

Підготувати повідомлення про М.Вінграновського. Прочитати 
оповідання "Сіроманець".

4
06.05 Переказування найцікавіших епізодів повісті. Доброта, 
вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, 
особливо у відстоюванні своєї позиції.

Навчитися виразно читати та аналізувати прочитане. 
Скласти план до оповідання.

Зарубіжна література
1 27.04 Зображення в повісті реального та фантастичного.Робота з текстом твору.Підготувати характеристику Чарлі Бакета 

2 04.05.Доброта і щирість головного героя.Характеристика Чарлі Бакета
Дати характеристику всім героям твору "Чарлі і шоколадна 
фабрика"

3 08.05 Туве Янсон (1914-2001). "Капелюх чарівника" Прочитати статтю підручника про Туве Янсон стор.226,твір 
"Капелюх чарівника"  

Англійська мова
1 27.04 Загальні відомості про Україну. Матеріали до уроків будуть скидатися в групу. https://www.youtube.com/watch?v=zBzXSRf3iSE
2 4.05 Клімат України та Великобританії. https://www.youtube.com/watch?v=ALVPdpzNE-k
3 8.05 Свята в Україні та Великобританії. https://www.youtube.com/watch?v=j-KvrJl1nWA

Німецька мова

1 27.04.Погода була жахливою.Діалогічне мовлення
Слова в словник: с.195.Читати:впр.2,с.195. Опрацювати:впр.
3а,с.196(виписати у граматичний словник). Писати:впр.4,с.
196(вибрати als чи wie)

2 29.04.Домашнє читання Вправа 4а,с.196(зробити переклад в зошит,виписати в 
словник невідомі слова)

3 4.05.Яку пору року ти любиш?Розвиток навичок усного мовлення Слова в словник:с.200. Читати:впр.5,с.201. Опрацювати:впр.
1,с.200. Писати:впр.4,с.201(назвати пори року)

https://www.youtube.com/watch?v=zBzXSRf3iSE
https://www.youtube.com/watch?v=ALVPdpzNE-k
https://www.youtube.com/watch?v=j-KvrJl1nWA


4 6.05.Скоро настане літо.Діалогічне мовлення
Слова в словник:с.203. Читати:впр.1,с.203. Опрацювати:впр.
2,с.203(доповнити "сонечко"). Писати:впр.4.с.204 (позначити 
плюсами,що можна робити в червні,липні та серпні)

5 8.05.Урок-гра "Погода"
Історія України

1 30.04. Тема. Усе має минуле, або Як винаходи змінюють буденне 
життя. Параграф 27, стор. 187.

2 07.05. Тема. Світло науки і знання, або Якою впродовж історії була 
освіта і як наукові знання впливали на буденність Параграф 28, стор194.

Математика
1 Розв'язування вправ. Повторити § 1-3. Виконати №66, 89, 92.
2 Повторення. Виконати №127, 133, 144.
3 Повторення. Виконати №173, 176, 177.
4 Повторення. Виконати №215, 246, 249.
5 Повторення. Повторити § 7.  Виконати №252, 254.
6 Повторення. Виконати №273, 275, 277.
7 Повторення. Повторити § 9.  Виконати №312,314.
8 Повторення. Виконати №329, 330, 332.
9 Повторення. Виконати ст.53-54 ДСР №2.

Природознавство

1 28.04 Вирощування найвищої бобової рослини Посадити у горшочку бобову рослину та спостерігати за її 
ростом та розвитком

2 30.05 Рослинний і тваринний світ своєї місцевості. Описати в робочому зошиті  тварин і рослин своєї місцевості
3 5.05 Людина-частина природи. Зміни в природі. Параграф 45 ст. 174

4 7.05 Зміни в природі, що виникають внаслідок природних чинників і 
діяльності людини Параграф 45 ст. 175

Музичне мистецтво

1 30.04 Музика в кіно.Є.Крилатов "Гостя з майбутнього"-слухання."
Пісеньеа друзів" виконання. Знімаємо      невеличке   кіно.

2 7.05.Музика і циркове мистецтво.Ж.Оффенбах"галоп-слухання."Е.
Крилатов. "Крилаті гойдалки"-вивення.

Образотворче мистецтво

1 Петриківський розпис. Копіювання творів майстрів петриківського 
розпису. 

2 Петриківський розпис. Копіювання творів майстрів петриківського 
розпису.

Інформатика

1 Реалізація циклічних алгоритмів у Середовищі Скретч.  Опрацювати § 24. Вправа 3. Дракон і Чаклунка. 213 ст.
https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-
klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-
programi/6

2 Цикли з лічильником. Опрацювати § 24. Вправа 5. Флюгер. 214 ст.
https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-
klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-
programi/urok-8-cikli-z-licilnikom

Технології (хлопці)
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Технології (дівчата)
1 Оздоблення ляльки-мотанки на власний вибір

https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-programi/6
https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-programi/6
https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-programi/6
https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-programi/urok-8-cikli-z-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-programi/urok-8-cikli-z-licilnikom
https://sites.google.com/site/6klasintervpravu/home/5-klas/interaktivni-vpravi-za-novou-programou/algoritmi-i-programi/urok-8-cikli-z-licilnikom


2 Оздоблення ляльки-мотанки на власний вибір
Основи здоров'я

1 28.04. Способи збереження природного середовища. Повторити § 27.

2 05.05. Стихійні лиха. Опрацювати § 28. Відпрацювання навичок безпечної поведінки під час сильного 
вітру,  грози, підтоплення.

Фізична культура
Технічні прийоми з м'ячем виконуєте ПО МОЖЛИВОСТІ

1

28.04. 1.Удосконалення техніки ведення м'яча. 2.Техніка 
жонглювання мяча стопою. Виконати по можливості.

 Виконати впродовж дня або з інтервалом до 1хв. між 
серіями комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 3х6-8-10 разів;       
дівч. те сме, але з колін: 3х4-6-8 разів.                                       
2.Піднімання тулуба в сід руки за голову хл.: 3х10-12-14 
разів;          дівч.: 3х8-10-12 разів.                                                             
3.Присідання 3х10-12-14 разів. 

Що означає 3х10-12-14 разів - це одна серія 10 або 12 разів, 
друга серія 10-12 разів і третя серія 10-12 разів, в сумі 
виходить  30-36 разів (к-ть разів залежить від вашої фіз. 
підготовки), перерва між серіями до 1 хв. у перерві 
виконувати вправи на відновлення сил).

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4

2

30.04. Техніка виконання прийому і передачі мяча  внутрішньою 
частиною стопи. Зупинка підошвою. Техніка жонглювання м'яча 
стегном. 

Виконати комплекс вправ на гнучкість №1.                                                                                                                                                          
1.Вихідне положення стоячи обличчям до крісла триматись 
обома руками за спинку. Махи правою та лівою ногою назад 
2х10-12 разів див. відео:                                                                                                                                                       
2. Вих. полож. те сме. Махи правою та лівою ногою в 
сторону 2х10-12 разів (на кожну ногу).                                                                                        
3. Вих.полож. стоячи боком до крісла триматись правою 
рукою за спинку: махи лівю ногою вперед-назад 2х12-14 
разів.Змінити вих. положення і те саме правою ногою.

Ногу в коліні не згинати, носочок відтянутий, виконувати махи 
з максимальною амплітудою і на видох (згадайте, як Ви 
виконували на уроці фізкультури). Інтервал між серіями до 
1хв.

https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   

3

01.05. 1.Техніка виконання удару по м'ячу внутрішньою частиною 
підйому. 2.Зупинка м'яча що летить, внутрішньою частиною стопи 
(щіткою).

Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№2 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s

https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI

4
05.05. 1.Техніка виконання прийому м'яча стегном та грудьми. Виконати зранку або впродовж дня комплекс вправ на 

гнучкість №2 
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU

5

07.05.1.Техніка виконання жонглювання м'яча серединою лоба. 2.
Техніка виконання удару серединою лоба з місця та в стрибку. 

Виконати 1 або 2-3 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№3

https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPchttps://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY

https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4

6

08.05. Техніка виконання вкидання аута. 2.Найлегший фінт у 
футболі. Виконати зранку комплекс вправ ранкової гімнастики №1.

https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8 https://www.youtube.com/watch?
v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JP
aRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk

https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

Християнська етика
1 08.05 Страждання Ісуса Христа Біблія Мт.26-27; Мк.14-15; Лк.22-23.

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU
https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY
https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

