
Завдання для учнів 5-А класу на період призупинення освітнього процесу 

 

Другий тиждень (23 – 27  березня 2020 року) 
 

23 березня 2020 року ПОНЕДІЛОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Фізична 

культура 

- - -   

2. Українська мова Синтаксис. 

Непоширені 

й поширені 

речення 

Повторити правила про 

непоширені й поширені 

речення (зошит, с.52), 

виконати вправу 3, с.52 

(зробити синтаксичний 

розбір речень) 

Другорядні члені речення: означення, 

обставини. Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=dK5cOvl2hyU&list=PL

w1kxLnnmYtEnDsYcYVRAIEKJC3sLc7Ao&index=79 

3 Англійська мова Такий 

різноманіт- 

ний світ. 

Рідне місто 

(село). 

 

Вивчити слова: island, 

country, ocean, east, north, 

south, west. 

 

Workbook 

Вправи 5-6 стр.87 

 

 

4 Математика

  

(АBC) 

«Множення 

десяткових 

дробів» 

Урок 15 с.50 тестові 

завдання, домашнє 

завдання с.51 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dYxQmi1P8w

U  або за QR кодом на с.46 

 

5 Інформатика

  

- - - 

6 Навчаємося Правила Урок 5. https://batky.intellect-ukraine.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dYxQmi1P8wU
https://www.youtube.com/watch?v=dYxQmi1P8wU
https://batky.intellect-ukraine.org/


разом   успішної 

роботи в 

команді. 

Вправи для 

вдосконален

ня техніки 

раціональног

о читання 

Виконати завдання 2 ( 

пункт 2). 

Опрацювати вправи для 

вдосконалення техніки 

раціонального читання   

с.10. 

 

 

 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Англійська мова Такий 

різноманіт- 

ний світ. Рідне 

місто (село). 

 

Вивчити назви 

континен- 

тів: Africa, Antarctica, 

Asia, Australia, Europe, 

North America, South 

America. 

 

Workbook 

Вправа 2, стр.88. 

 

 

 

2 Українська мова Ступені 

порівняння 

прикметників 

Вивчити правила 

(таблиця, с.60). 

Утворити ступені 

порівняння від 

прикметників сміливий, 

Ступені порівняння прикметників 

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



веселий. 

3 Математика Узагальнення 

та 

систематизація 

знань 

Сторінка чемпіонів на 

с.59 

https://www.youtube.com/watch?v=dYxQmi1P8wU  

або за QR кодом на с.46 

 

4 Математика Десятковий 

дріб. Ділення 

десяткових 

дробів. Тіла 

обертання: 

циліндр, конус, 

куля 

 

Вивчи алгоритм 

ділення десяткового 

дробу на натуральне 

число на с.53. Виконай 

завдання 7, 9 на с.53. 

Домашнє завдання до 

уроку 16 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws0vu-f3D9o 

5 Мистецтво   -  -  -  

6 Зарубіжна 

література 

Е. Портер 

«Полліанна» 

поліанна та її 

друзі 

Прочитати розділи 23-

31 роману «Полліанна» 

Урок  № 3 с.15-20 

 

 

 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Природознавство 

моя планета 

земля 

Країни Східної 

Європи. 

Біосфера. Вплив 

на організми 

чинників живої 

природи. 

Взаємозв’язки 

Урок 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DydpPKG80M8 

https://www.youtube.com/watch?v=dYxQmi1P8wU
https://www.youtube.com/watch?v=Ws0vu-f3D9o
https://www.youtube.com/watch?v=DydpPKG80M8


між 

організмами. 

Угруповання 

організмів. 

Співіснування 

організмів 

2 Математика 

 

Десятковий 

дріб. Ділення 

десяткових 

дробів. Тіло 

обертання — 

циліндр. 

 

Вивчи алгоритм 

ділення десяткового 

дробу на натуральне 

число на с.53. Виконай 

завдання 8 на с.57, 

завдання 10 на с.57.  

Домашнє завдання: 

с.60 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws0vu-f3D9o 

3 Англійська мова Такий 

різноманіт- 

ний світ. Рідне 

місто (село). 

 

Students’ 
Book 

Читати, перекладати 

текст «New Zealand». 

 

Workbook 

Вправи 3-4, стр.88. 

 

 

 

4 Природознавство 

твої фізичні 

відкриття 

 

Характеристи

ки звуків.  

Урок 2  

5 Українська 

література 

Максим 

Рильський. 

Уміння 

Навчитися виразно 

читати поезію 

Максима Рильського. 

Поезія Максима Рильського «Дощ» 

https://www.youtube.com/watch?v=yPM4NsEpQVw 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws0vu-f3D9o


бачити красу 

природи та 

створювати 

красу 

засобами 

поетичної 

мови  

Вивчити один вірш 

напам’ять ( на вибір). 

6 Історія України 

(Вступ до історії) 

Дослідники 

історії 

Повторити §25-26, 

виконати письмово 

завдання ІІІ №1 С.146 

1. https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyyp

NQ 

2. https://www.youtube.com/watch?v=WzRxctX0

tEo 

 

 

7 

Фізична культура 

 

- - - 

 

 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Українська мова Ступені 

порівняння 

прикметників 

Повторити правила про 

прикметник ( зошит,  

с. 60). Вправа 5 (с.59) ( 

виписати прикметники, 

вказати групу за 

значенням; утворити 

ступені порівняння від 

одного якісного 

прикметника) 

Прикметник як частина мови 

https://www.youtube.com/watch?v=rV-phhE14ps 

https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ
https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ
https://www.youtube.com/watch?v=WzRxctX0tEo
https://www.youtube.com/watch?v=WzRxctX0tEo


 

2 

Трудове 

навчання 

 

Профілактика 

корона вірусу 

Переглянути 

відеоролики 
https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs 

https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI 

 

 

3 Англійська мова Такий різноманіт- 

ний світ. Рідне 

місто (село). 

 

Students’ 
Book 

Виконати вправу 6, 

стр.95 (використо-

вувати інтернет 

ресурси). 

 

 

Workbook 

Вправа 5, стр.88 

 

 

4 Математика Десятковий дріб. 

Ділення 

десяткових дробів. 

Виконати завдання до 

уроку 18. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ws0vu-f3D9o 

5 Зарубіжна 

література 

Е. Портер 

«Полліанна» 

Виконати завдання в 

зошиті с 6,  21; 

заповнити таблицю с. 

10 

 

6 Природознавств

о моя планета 

земля 

Країни Східної 

Європи. Біосфера. 

Вплив на організми 

чинників живої 

Урок 1 частина 8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs
https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q
https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI
https://www.youtube.com/watch?v=Ws0vu-f3D9o


 природи. 

Взаємозв’язки між 

організмами. 

Угруповання 

організмів. 

Співіснування 

організмів 

 

 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Англійська мова Такий 

різноманіт- 

ний світ. 

Рідне місто 

(село). 

 

Вивчити слова: accept, 

siesta, queue, chew gum, 

believe. 

 

 

2 Математика Контрольна 

робота 

Виконати завдання на 

с.65 

 

3 Фізична 

культура 

- - - 

4 Основи здоров’я - - - 

5 Українська 

література 

Богдан-Ігор 

Антонич. 

Єдність 

людини і 

природи, 

зв’язок між 

станом 

людської 

Навчитися виразно 

читати поезії «Ранній 

вітер», «Пейзаж з вікна» 

Богдан-Ігор Антонич - біографія 

https://www.youtube.com/watch?v=me_stnppW2s 



душі та 

довкіллям 

6 Навчаємося 

разом 

 Урок 6. 

Виконати завдання 1  

( записати свій 
аргумент). 

Опрацювати вправи для 

вдосконалення техніки 

раціонального читання   

с.12. 

 

https://batky.intellect-ukraine.org/ 

 

 

https://batky.intellect-ukraine.org/

