
Домашні завдання з української мови та літератури, зарубіжної літератури, основ здоров’я 5-Б класу  

Розклад уроків  /  домашніх завдань  для учнів  5-Б класу 

на  тиждень 30.03 – 03.04.2020р 
День 

тижня/ 

число 

Предмет Тема  

 
Підручники: набрати в Googl  електронні версії 

підручників для 5 класу. 

Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? 

Протягом тижня фонетична зарядка на звук [ К ] 

Виконати і здати д/з  

(Число і час) 

Пн.  

30.03 

Українська 

мова №1 

Речення з однорідними членами  

(без сполучників і з сполучниками а,але, і). 

Кома між однорідними членами речення. 

Сторінка 159 читати правило, таблицю. 

Вправи: 429( І частина), 433 - письмово 

31.03 

 

( з 18.00 до 20.00) 

Українська 

література 

№1 

Тарас Григорович Шевченко 

Розповідь про поета, про його дитинство. 

 

Читати стор 187 читати, відповідати на запитання, які є 

після малюнків (презентації). 

До 01.04  

 

( з 18.00 до 20.00) 

Вт. 

31.03 

Українська 

мова 

№2 

Узагальнювальне слово  при однорідних членах 

речення. 

Двокрапка і тире. 

Сторінка 162 читати правило 

Вправи: 435, 438 (списати) - письмово 

01.04 

 

( з 18.00 до 20.00) 

Зарубіжна 

література 

Твір 

«У світі казки» 

Написати твір за запитаннями і поданим планом. 03.04 

( з 9.00 до 12.00) 

Ср. 

01.04 

Українська 

література 

№2 

Т. Г. Шевченко. Оповідання «Дитинство Тараса» 

Степана Васильченка. 

 

Читати сторінки 187-191, відповідати на запитання 

1-5. 

03.04 

 

( з 18.00 до 20.00) 

Основи 

здоров’я 

Сам (-а)  вдома. Сторінки 137- 138 читати. 

Скласти 3-4 речення, типу «можна і не можна»: 

Якщо стукають у двері я позву маму, а не буду бігти 

відчиняти двері. 

До 03.04, 

 

( з 18.00 до 20.00) 

Чт. 

02.04 

Українська 

мова 

 

№3 

Текст-роздум, в якому є однорідні члени речення. Сторінки 165- 166 читати текст, 

запам’ятати словник,  

відповідати на запитання, читати текст 5 раз, 

написати по пам’яті в зошит. 

03.04 

Пт. 

03.04 

Українська 

мова 

Текст-роздум, в якому є однорідні члени речення. Сторінки 165- 166 читати текст, 

запам’ятати словник,  

відповідати на запитання, читати текст 5 раз, 

написати по пам’яті в зошит. 

Борги 

 ( з 9.00 до 12.00) 

Українська 

література 

Т. Г. Шевченко. Оповідання «Дитинство Тараса» 

 

Читати сторінки 187-194, відповідати на запитання 

1-10. 

 

Сб. 

04.04 

Українська 

література 

РСС 

Т. Г. Шевченко. Оповідання «Дитинство Тараса» 

Словник: запитання ( за можливостями дитини) 

Відповіді на запитання в зошиті коротко. 

Словник: скільки і які запитання вивчили? 

 

( з 9.00 до 12.00) 

Нд. 

05.04 

   



5Б клас  Зарубіжна література 

Скласти і записати твір. 

У світі казки. 

Обов’язково записати в зошит Словник – допомога 

Відповідати на запитання, складати речення. 

План. 

І. Що таке казка? 

ІІ. Казка вчить людей. 

1. Герої казки, їх характери. 

2. Добро і зло. 

3. Вигадка і реальність (правда). 

ІІІ. Моя улюблена казка. 

ІV. Чому потрібно читати казки? 

 

Казка – це ……… 

…………………………. 

Казка вчить людей ……. 

…………………………. 

Герої казок дуже різні, вони…… 

………………………….. 

В казці завжди добро бореться зі …… 

…………………………. 

В казці багато вигадки ……………. 

....................................... 

Моя улюблена казка ………… 

Казки потрібно читати ………………….. 

………………………………………………………………. 

 

Словник. 

 

Казку вигадав народ, тоді вона – народна. 

Якщо казку вигадав автор, тоді вона авторська. 

Казка – це вигаданий твір, який розповідає про дива 

і вчить міркувати. 

 Чого  вчить казка?  Казка вчить як обирати, друзів, 

хто злий, а хто добрий. 

Казка вчить розпізнавати добро і зло, вигадку і 

реальність. 

Казка розповідає про перемогу добра над злом. 

Герої в казці які? Різні: справедливі і хитрі, 

підступні; добрі, хороші і злі, ненависні. 

Чаклуни і чаклунки,  дракони і богатирі, просто діти і 

люди похилого віку, тварини дикі і свійські. Тварини у 

казках вміють розмовляти. 

Тварини міркують  і діють  як люди. 

 В казці завжди йде боротьба добра зі злом. Щоб 

було цікаво автор вигадує і поєднує вигадку з реальністю. 

Якщо читати казки, можна навчитись розпізнавати 



хороше і погане в житті. 

 Казка – вигадка, яка вчить жити в реальному світі. 

Моя улюблена казка …. 

Мені подобається казка ….. 

В цій казці герої …… Переможець …. 

Казки потрібно читати постійно, бо вони вчать нас 

добра, справедливості . 
 

 

 
 



 
 

 



 
 

Узагальнювальне слово  при однорідних членах речення. 

 

Узагальнювальне слово — це назва, яка охоплює всі перелічувані в реченні предмети, ознаки, дії або обставини. 

 

Його значення розкривається через однорідні члени речення. 
 

 

Двокрапка і тире. 
Схеми: 

УС – це узагальнвальне слово 



 
При однорідних членах речення  с т а в и т ь с я 

 

 

Двокрапка Тире Двокрапка і тире 

Якщо перед ними стоїть 

узагальнювальне слово: 

УС: О, О, О. 

Все бачить співець у 

широкім роздоллі: і небо, 

і море, красу світову. (Л. 

Українка). 

Якщо після них стоїть 

узагальнювальне слово: 

О, О, О – УС. 

На пустирях, на рівчаках 

та неглибоких балках – 

скрізь росте ця 

невибаглива рослина. 

Якщо перед ними стоїть 

узагальнювальне слово і 

вони знаходяться в середині 

речення: 

УС: О, О, О - … . 

Все: жито, пшениця й овес – 

разом поспіло і висипало 

зерно. 

 

 



 
 

 
 

 

Про дитинство Тараса (Григоровича) Шевченка 



 
 



 



 
 



 



 



 



 







 









  малюнки Тараса 

 





 
 



 
 

Відповідати на запитання: 

1. Як звуть великого українського поета, письменника? 

2. Коли народився Тарас Шевченко? 

3. Де народився Тарас Шевченко? 

4. Хто його батьки?  Ким були його батьки?  Ким народився Тарас ? 

5. Чим найбільше  любив займатися малий Тарас ? 

6. Яким ріс хлопець? 

7. Як художник , скільки картин намалював Тарас? 

8. Чому Тараса Шевченка було покарано?  Як було покарано Тараса Шевченка? 

9. Що підірвало здоров’я Тараса Григоровича?  

10.  Як називаються твори, в яких розповідається про дитинство поета? Хто автор?  

 

 

Відповідати на запитання письмово. 

 

 

 

 

 

 



Фонетична зарядка на звук  [К ]: 
І. Понеділок: звук на початку слова у відкритому складі: 

Па     та     ка --- парта, Тамара, кавун,  …. 

По     то    ко --- поріг, товар, комар,… 

Пу    ту     ку --- пума,  тумба, ку 

Пе    те     ке 

Пи    ти    ки 

Пі     ті     кі 

ІІ. Вівторок: звук у кінці слова: 

Ап     ат     ак                  Еп      ет     ек              суп  мак   тут    зошит 

Оп     от     ок                  Ип     ит     ик 

Уп     ут     ук                  Іп       іт       ік 

 

ІІІ. Середа: звук в середині слова між голосними: 

Апа     ата     ака           епе    ете     еке 

Опо     ото    око          ипи    ити    ики 

Упу     уту     уку         іпі       іті      ікі 

 

ІV. Четвер: найбільш уживаний збіг даних звуків з іншими приголосними: 

Пка    спа    пта    тка    нка   (шапка, спасибі, оцінка, пташка) 

 

V. П’ятниця: диференціація близьких за артикуляцією звуків: 

А) глухих і дзвінких : п – б      т – д  

Б) твердих і м’яких:  пи – пі   па –пя       ти – ті   ат –ать   та – тя    

                                                                     Ту тю    ки – кі  

Котик Мурчик полював, 

Але мишку не впіймав. 

Кішка котику сказала: 

- Краще будем їсти сало. 

 



Півник пісеньку співає - 

Пастушка повідомляє, 

Що корови на лужку: 

- Прокидайсь! Ку-ку-рі-ку 


