
5-Б клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1 13.05  Контрольна робота. Складні речення. Пряма мова. Діалог 
(тестування). Повторити вивчене з теми.

                        Повторення в кінці року 
2 14.05  Лексикологія.
3 18.05  Будова слова й орфографія.
4 20.05  Фонетика й графіка.
5 21.05  Орфоепія й орфографія.

Українська література

1 13.05  Урок мовленнєвого розвитку. Складання власної версії 
закінчення повісті.

2 18.05  Урок позакласного читання. Валентин Чемерис. " Аравійська 
пустеля".

3 20.05  Контрольна робота. Письмовий твір " Мій улюблений 
літературний герой".

Зарубіжна література

1 15.05 Т.Янсон" Капелюх чарівника" Персонажі,втілення в них ідей 
доброти, щирості,сімейних цінностей. 

Дати характеристику всіх персонажів твору " Капелюх 
чарівника"

2 18.05 Інші пригоди Мумі-тролів.
Підготуватися до контрольної роботи на тему 
"Характеристика образу Чарлі Бакета із твору Р.Дала"Чарлі і 
шоколадна фабрика"

3 22.05 Контрольна робота "Характеристика образу Чарлі Бакета" Повторення вивченого
Англійська мова

1 15.05 Контроль читання
2 18.05 Контроль письма
3 22.05 Контроль аудіювання

Німецька мова
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Історія України
1 21.05.Тема. Узагальнення знань, перевірка досягнень учнів. Заповнити письмово таблиці на стор. 204, 205, 206.
2 28.05. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Виконати з підручника (на вибір) гру-узагальнення.

Математика
1 Розв'язування вправ. Виконати №1745
2 Розв'язування вправ. Виконати №1746
3 Розв'язування вправ. Виконати ст.273  №11
4 Розв'язування вправ. Виконати ст.273  №3, 9, 12.
5 Розв'язування вправ. Виконати №1544, 1545.
6 Розв'язування вправ. Виконати №1434, 1434.
7 Контрольна робота. Виконати контрольну роботу.

Природознавство
1 12.05 Екологічні проблеми та їх вирішення. Параграф 46
2 14.05 Охорона природи. Червона книга України. Параграф 47
3 19.05 Практична робота. Складання Червоної книги своєї місцевості. Скласти червону книгу своєї місцевості



4 21.05 Заповідники, заказники, Національні парки та їх значення для 
збереження природи Землі. Параграф 48

Музичне мистецтво
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Образотворче мистецтво

1 "Мистецтво навколо нас. Виготовлення декоративного панно 
""Клоун"" "

2 Ляльковий театр.  Виготовлення ляльки-мотанки із паперових 
серветок, або ниток.

Інформатика
1 Цикл з умовою. Опрацювати § 26-27.  Вправа 1. М'ячі. https://youtu.be/w4K-pSJPvN4
2 Складання програм з розгалуженням  у середовищі Скретч. Опрацювати § 28-29. Вправа 2. Перекладач. https://youtu.be/V0dcw0rcaDU

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

Технології (дівчата)
1 Вишивання візерунка бісером 

Основи здоров'я
1 12. 05. Відпочинок на природі. Опрацювати § 29.
2 19. 05. Правила купання у водоймах. Опрацювати § 29( ст. 167 - 170).

Фізична культура
Легка атлетика

1
12.05. Ну що, побігли!!! Виконати перемінний біг у повільному темпі до 5 хв. - це 

чергування бігу з ходьбою. 1хв. рівномірного бігу у 
повільному темпі з переходом на ходьбу 20-30 сек.https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8

2

14.05. Техніка бігу на короткі дистанції. Старт, стартовий розбіг, біг 
по дистанції, фініш.

Біг у повільному темпі 3-5 хв. Комплекс спеціальних бігових 
вправ 1х30 м(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw

https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE

3
15.05. Техніка і тактика бігу на середні дистанції.

Біг у повільному темпі 3-5 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 1-2х8-10-12 
разів;       дівч. те сме, але в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 1-2х6-8-10 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, упор 
присівши хл.: 1х8-10-12 разів; дівч.: 1х6-8-10 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в гору 
з глибокого присіду хл. 1х 6-8-10 разів; дівч.: 1х6-8-10 разів.

https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg

4

19.05. Техніка виконання стрибка у довжину з міся. Техніка 
виконання стрибка у довжину з розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати,з інтервалом до 1хв. 
між серіями,  комплекс ЗРВ для стрибунів.                                        
1.Стрибки на правій нозі: 1 х 30 м. тесаме на лівій.                             
2. біг з підстрибуванням 1 х 30м.                                                   
3.Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) 1-2 х 30м.                                    
4. Вихідне положення присід, руки назад. Махом рук вперед 
багаторазові стрибки у довжину хл. 1х8-10-12 разів; дівч.: 
1х6-8-10 разів (вправа темпова, виконувати не 
зупиняючись).                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI

https://youtu.be/w4K-pSJPvN4
https://youtu.be/V0dcw0rcaDU
https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8
https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE
https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E
https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg
https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI


5

20.05. Техніка виконання метання м"ячика на дальність з місця та 
розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати комплекс ЗРВ (див. 
відео) 

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q

https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM

6

21.05. Техніка виконання штовхання ядра.
Біг у повільному темпі 4-6 хв.Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 1х30 м(див. 
відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIwhttps://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU

https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U
Християнська етика

1 15.05 Воскресіння Христове Біблія Мт.28, Марка 16,Лк.24, Ів.20.
2 22.05 Ісус Христос- Спаситель душі й тіла Біблія Марка10. 46-52, Лк.18,35-43

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM
https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU
https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U

