
Українська мова 

5-А клас (30.03-03.04) 

https://classroom.google.com/c/NzI2Njg0NDU2NjNa 

 

31.03.- Засоби милозвучності в українській мові 

Перейти за посиланням та вивчити засоби милозвучності. 

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

Параграф 37 (підручника) ознайомитися що таке есе. 

Написати есе про красу милозвучності української мови 

01.04.- Подвоєння букв на позначення подовження м’яких приголосних 

та збігу однакових приголосних звуків. 

§43 Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних. 

Сторінки 126-127,128 розглянути таблиці та вивчити правила. 

Вивчити теоретичний матеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=5yBZzzLMFtY 

Вивчити теоретичний матеріал та 

ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО ВПРАВУ 5 

Вправа розміщена за посиланням (вправа починається з 5.26 хв.відео). 

Вправу записати в зошит і відправити мені фото. 

https://www.youtube.com/watch?v=1nUpi3ssHVs 

02.04. – Написання слів , що увійшли в українську мову з інших мов 

(слова іншомовного походження):букви и,і. Словник іншомовного 

походження. 

Вивчити теоретичний матеріал за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKeeiUE9msk 

ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО ВПРАВУ 7 (вправа починається з 9.09 хв.відео). 

Виконану вправу надсилайте у вигляді фото у приватні повідомлення у Viber. 

Вивчити теоретичний матеріал за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=eC12rSF1Yk8 

03.04.- Лексичне значення слова 

§8 Лексичне значення слова.  Сторінка 32 вивчити правила 

https://classroom.google.com/c/NzI2Njg0NDU2NjNa
https://www.youtube.com/watch?v=5yBZzzLMFtY
https://www.youtube.com/watch?v=1nUpi3ssHVs
https://www.youtube.com/watch?v=KKeeiUE9msk
https://www.youtube.com/watch?v=eC12rSF1Yk8


Вивчити теоретичний матеріал за посиланням. 

https://www.youtube.com/watch?v=KR9dyUHedF0 

ВИКОНАТИ ПИСЬМОВО ВПРАВУ 3 (вправа починається з 5.00 хв.відео). 

Виконану вправу надсилайте у вигляді фото у приватні повідомлення у Viber. 

 

Українська література 

5-А клас (30.03-03.04) 

https://classroom.google.com/c/NTY1NDIzMzc0NjZa 

 

30.03- Тарас Григорович Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…». 

Біографію Тараса Шевченка перегляну за посиланням  

https://www.youtube.com/watch?v=OfRydnvnjcY (дивитися до 13 хв) 

Кобзар. Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе прослухати вірш за 

посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=bQGW_c3HO0g 

Прочитати вірш за підручником сторінки 195-196, також прочитати  Теорію 

літератури Засоби образної мови. 

01.04. – Тарас Григорович Шевченко «Садок вишневий коло хати..» 

Прослухати вірш за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=Di1iramkzGc 

Вивчити вірш напам’ять сторінка 197 підручника. Аудіозапис вивченого 

вірша прислати у приватні повідомлення у соціальну мережу Viber. 

 

Основи здоров’я 

5-А клас (30.03-03.04) 

02.04. – Розділ 5. Безпека у побуті та навколишньому середовищі 

Глава 2. В автономній ситуації 

§26. Сам удома сторінка 137 підручника 

https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U 

§27. Сам надворі сторінка 140 підручника 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA 

§28. У небезпечних місцях сторінка 145 підручника 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo 

Безпечна поведінка в побутових умовах 
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https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY 

 

Письмово перерахувати небезпечні ситуації для п’ятикласників.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY

