
Завдання для учнів 5-В 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 Зарубіжна 

література 

Е. Портер 

«Полліанна» 

 

Написати твір-мініатюру  

«Чого я навчився у 

Полліанни?» 

 

2. Трудове 

навчання 

Профілактик

а 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 Трудове 

навчання 

Профілактик

а 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 

4 Математика Розв’язуванн

я задач і 

вправ на всі 

дії з 

десятковими 

дробами 

Виконати №1461-1462 https://www.youtube.com/watch?v=TW46fYNPzxM&list=PLJpLIec
piPD_T-tr0_RgBFUOoSgIzr9X9 

5 Англійська мова Getting 

about the 

Town 

Дати відповіді на питання 

про твоє місто (вправа 1 

с. 189) 

 

6 Історія України Дослідники 

історії 

Повторити §26, виконати 

письмово завдання ІІІ №1 

С. 146 

1. https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyy

pNQ 

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

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=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=TW46fYNPzxM&list=PLJpLIecpiPD_T-tr0_RgBFUOoSgIzr9X9
https://www.youtube.com/watch?v=TW46fYNPzxM&list=PLJpLIecpiPD_T-tr0_RgBFUOoSgIzr9X9
https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ
https://www.youtube.com/watch?v=s3LtSvyypNQ
https://www.youtube.com/watch?v=WzRxctX


 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Інформатика    

2 Англійська мова Getting about 

the Town 

Прочитати і перекласти текст 

вправи 2 на с.190.  

mean - мати на увазі 

guide - гід 

part - частина 

sight - визначне місце 

get - дістатися 

expensive- дорогий 

cathedral - собор 

far - далеко 

 

3 Українська мова Типи орфограм Укласти словник із 10 слів 

(вживання апострофа) 

 

4 Фізична культура    

5 Математика Розв’язування 

задач і вправ на 

всі дії з 

десятковими 

дробами 

Виконати №1478-1479  

6 Природа Бактерії Прочитати с. 155 – 158  , 

заповнити таблицю на с. 156 

1. Відео 

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

0aGkfcJync&t=297s 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync&t=297s
https://www.youtube.com/watch?v=-0aGkfcJync&t=297s


 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Українська мова  Типи 

орфограм 

Укласти словник з 10 слів 

(ненаголошені  -е-,  -и-). 

https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4  

2 Математика Розв’язуванн

я задач і 

вправ на всі 

дії з 

десятковими 

дробами 

Виконати №1482-1483  

3 Муз. мистецтво    

4 Англійська мова Getting about 

the Town 

Виконати вправу 4 с. 192

  

 

5 Українська 

література 

Євген Гуцало 

оповідання 

«Лось» 

Дочитати оповідання, 

знати зміст, 

характеристика хлопчиків 

https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&

list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvH

Uj  

6 Образотворче 

мистецтво 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4
https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvHUj
https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvHUj
https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvHUj


 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Українська мова Типи орфограм Укласти словник з 10 

слів (слова-винятки, в 

яких спрощення не 

відбувається) 

https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4  

2 Фізична 

культура 

   

3 Історія України Дослідники 

історії 

Прочитати §27, усно 

дати відповіді на 

запитання №1,2 С.153 

https://www.youtube.com/watch?v=RJq1FYjFGWc 

 

4 Природа Умови життя на 

планеті Земля. 

Середовища 

життя 

Прочитати с. 160 – 163  

,Скласти схему 

«Середовища  життя» 

 

1. Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=i3IkDNY-q5A 

https://www.youtube.com/watch?v=iSWPUZxEY1w 

5 Математика Розв’язування 

задач і вправ 

Виконати домашню 

самостійну роботу, 

с.243-244 

 

6 Основи здоров’я Вплив 

поведінки на 

здоров’я. 

Спілкування з 

однолітками. 

Прочитати § 22 Підготувати повідомлення (презентація, відео) на 

тему «Інфекційні захворювання: ВІЛ, СНІД, 

туберкульоз» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4
https://www.youtube.com/watch?v=RJq1FYjFGWc
https://www.youtube.com/watch?v=i3IkDNY-q5A
https://www.youtube.com/watch?v=iSWPUZxEY1w


27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Зарубіжна 

література 

Е. Портер 

«Полліанна» 

Е. Портер 

«Полліанна» 

 

2 Фізична 

культура 

   

3 Українська мова Типи 

орфограм 

Укласти словник з 10 слів 

(уживання знаку 

м’якшення). 

https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4  

4 Математика Розв’язуванн

я задач і 

вправ 

Виконати №1486-1489  

5  Українська 

література 

Життєвий і 

творчий 

шлях 

Максима 

Рильського 

Вивчити вірш «Дощ» 

напам’ять.  

https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&

list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvH

Uj  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIAs4j9GpP4
https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvHUj
https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvHUj
https://www.youtube.com/watch?v=IZZt9mA7sFA&list=PL_zDp5rG6HqsKgG_WKNDzCBww3FzLvHUj

