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Завдання для дистанційного навчання 5-А клас 

 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Понеділок 30.03.2020 року 

1. Англійська мова 
Перепис. нові слова, перекл.речення і відповісти  на пит. 

письмово, фото слів і завдань  в Google classroom 

2. Українська мова 
§37 повторити, виконати впр.442, 444, 

 тести в Google Classroom за посиланням: Тест 

3. Фізкультура «Передача м'яча внутрішньою частиною ступні» 

4. Математика 
підручник:вивчити правила на с.231,238; 

№ 1379(1-3); №1440(1-4); №1401(1) 

5. Історія України § 15-16, опрацювати матеріал. 

6. Природознавство 

Опрацювати§38,39 

«Умови життя на планеті Земля» 

«Пристосування організмів до періодичних змін умов 

середовища» 

Виписати головні терміни в зошит 

Вівторок 31.03.2020 року 

1. Математика  Підручник: №1396, № 1402, №1414 

2. Інформатика 

Код zlysca5 опрацювати с 110-115 виконати scratch-

проєкти 3 на стор 118, 1 на стор 1192 scratch-файли 

відправити учителю 

3. Зарубіжна література 
Підручник с. 231, питання № 1, 2, 3, 5, 8 (письмово 

відповісти у зошиті) 

4. Українська мова  
Контр. робота: із впр. 91 переписати перш. абзац, 

підкресл. в кожному реченні усі члени речення 

5. Українська література 
Прочит. с.194-195, вірш виразно чит. і усно відп.на 

питання - с.195 

6. Німецька мова 
Переписати та  перекласти нові слова з сторінки 66. 

Виконати письмово вправу 4,5 сторінка 67 

Середа 01.04.2020 року 

1. Фізкультура  
Відео «Обведення і відбір м'яча»  

Виконання вистрибування в гору із в.п. упор присівши 2*5 р. 

2. Природознавство 

Опрацювати п. 40. Письмово навести приклади 

пристосувань орг - мів до життя в наземно - повітряному 

середовищі.конспект здаємо. 

3. Трудове навчання  

Код wxoc4yl 

Підручник «Трудове навчання 5 клас Сидоренко (для 

хлопців)» . §25-опрац., 6 запит.- письмово 

4. Англійська мова 
Present Simple. перекласти речеення, фото речень в Google 

Classroom та групі Viber 

5. Українська мова  § 38 опрацювати правило, впр.451 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=813875
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=gHwxra5ccj0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iSWPUZxEY1w
https://www.youtube.com/watch?v=uW7SUbbXGzU
https://www.youtube.com/watch?v=uW7SUbbXGzU
https://www.youtube.com/watch?v=IzgyRPkAGf8&feature=youtu.be
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1562-G6_kqRVJ5aetCGblIYIiVpA_ujdO
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1562-G6_kqRVJ5aetCGblIYIiVpA_ujdO
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№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Четвер 02.04.2020 року 

1. Математика Виконати ТЕСТ 

2. 
Образотворче 

мистецтво 

Тема: Види декоративно-ужиткового мистецтва.  

Переглянути відео: «Декоративно ужиткове мистецтво» 

Виконати практичне завданн «Малюємо вербу» 

3. Українська мова  
Відеоурок: «Речення з однорідними членами» 

За підручн. впр. 455 

4. Українська література  с. 196-197 чит., вивчити 1 з віршів П. Тичини напам’ять  

5. Німецька мова 
Слова переписати і вивчити, зробити вітальну листівку. 

Фото слів, приклад листівки в Google Classroom 

6. Музичне мистецтво Музика та інші види мистецтва 

7. Російська мова 

Відео: «Виды предложений по цели высказывания», 

запишите в тетрадь правила и предложения. Составьте и 

запишите в тетради по 1 примеру каждого вида 

предложений. 

П’ятниця  03.04.2020 року 

1. Зарубіжна література 

С. 232-233 (письмово анкету-характеристику). 

с. 233-236 (читати), с. 236 (відповісти на питання після 

тексту, усно) 

2. Математика Підручник: № 1425(2,3); № 1471 

3. Основи здоров’я  
Опрац. п. 26. Письмово дати відповіді на завдання  

стор. 144 

4. Фізкультура 
Відео «Фінти і удари по м’ячу. Правила гри в міні-

футбол» 

5. Історія рідного краю 
Херсонщина під час Другої світової війни (знайти в  

інтернеті та законспектувати) 

6. Англійська мова 
Повторити Past Simple. перекласти речення, фото речень в 

Google Classroom 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2D5J_cLBFZChq8OywgoIjV45iQujMHJ6sF4KWWSMWWW8f9Q/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=OZJAFBhW0nI
http://goodhouse.com.ua/poradi/15136-malyuyemo-verbu-z-ditmi-yak-namalyuvati-verbu-gilku-i-derevo-olivcem-ta-guashshyu-poetapno.html
https://www.youtube.com/watch?v=EtyHW0kqpPQ
https://sway.office.com/5k5TO3sWT13TDdXC?fbclid=IwAR0rppxMcy4ETXv8a-c3bWJ8qgnrWpU4Q0BTCNM9ojCo1_i-8RGkxvSdvJA
https://www.youtube.com/watch?v=dM7JvGvfIRk
https://www.youtube.com/watch?v=gpzLZgtOuoM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gpzLZgtOuoM&feature=youtu.be

