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Інформація про організацію дистанційного навчання 5 клас
Предмет

Тема

Англійська
мова

Погода. Пори
року.

Фізична
культура

Модуль:
Волейбол

Історія
України.
Інформатика
Українська
мова

Українська

Номер
параграфу,
сторінки
Ст. 166
граматика

Вид заняття
(онлайн
курс,
відеоуроки
тощо)
Мінівідеоурок

Інтернет посилання

https://m.youtube.com/watch?v=PgsG98vByiw&list=PLcetZ6gSk96_zHuVg6Ecy2F7j4Aq4valQ
&index=25&t=0s

Ст. 161

http://www.shostka-news.com/teleurok-anglijskoyi-movi-5-klas/

Ст.160+
177(повторе
ння)

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3
Dhy61DIGMOsY%26list%3DPLUaY9QHtMa16eVcYPHnyjCAXUEESsrBKH%26index%3D15
&ved=2ahUKEwjEsdir_aToAhUp0aYKHWzsAq44KBCjtAEwCHoECAAQEg&usg=AOvVaw2p
Qy4lGk3PodSgTV7YvApx
презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravila-gri-v-voleybol-89883.html

Тема № 5 П. 25 ст.
«Дослідники
137-141
історії»
П. 26 с. 142146
Тема: Цикли з Ст. 226-230
умовою.
Однорідні
члени речення
Другорядні
члени речення

відеоуроки

https://www.youtube.com/watch?v=LN32vKNDmKU

Т.Шевченко

-

https://www.youtube.com/watch?v=4TjmpsdO0GQ
відеоурок

https://youtu.be/w4K-pSJPvN4

Відеоурок

https://youtu.be/XXHjhNYvYyE

відеоурок

https://edera.gitbook.io/laifhaki-z-ukra-ns-ko-movi/rozdil-11/drugoryadni_chleni

Презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-ukra-nsko-literaturi-t-shevchenko-sadok-vishneviy-

Примітка

література

Образотворче
навчання

Природозна
вство

Математика

kolo-hati-poetichni-zasobi-movi-15953.html
https://naurok.com.ua/multimediyna-prezentaciya-do-uroku-taras-shevchenko-priroda-v-poezi-zasoncem-hmaronka-plive-kartini-dovkolishnogo-svitu-prirodi-v-poezi-sadok-vishneviy-kolo-hati9355.html

За сонцем
хмаронька
пливе

Відеоурок

С.
Васильченко
«В бур'янах»

відеоурок

http://8next.com/ulit5/2920-5ul007.html

Тема:
Декоративноприкладне
мистецтво.
Подорож у
світ орігамі.
Отруйні
рослини,
тварини,
гриби

відеоуроки

https://mala.storinka.org/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D
0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96.html
https://rosohy.at.ua/video/vip/1060/uroki_aplikaciji_dlja_ditej_124_lipka_z_platilinu/orel_z_paper
u_ori_ami_origami_dlja_ditej_origami_eagle_for_kids

Веб-сервіс,
самостійне
опрацюванн
я

http://nataliyaborisova.blogspot.com/2016/03/5_14.html

Визначення
організмів за
визначниками

Консультаці
я у формі
особистих
повідомлен
ь

http://nataliyaborisova.blogspot.com/2016/03/5_14.html

Умови життя
на планеті
земля.
Середовище
життя.
Чиники
середовища

Веб-сервіс,
самостійне
опрацюванн
я

https://naurok.com.ua/prezentaciya-umovi-zhittya-na-planeti-zemlya-137010.htm
https://naurok.com.ua/test/umovi-zhittya-na-planeti-zemlya-40029.html

Пристосуванн
я організмів
до
періодичних
змін
середовища.
Тема:
Віднімання і

Веб-сервіс,
самостійне
опрацюванн
я

Презентація

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pristosuvannya-organizmiv-do-periodichnih-zmin-umovseredovischa-22324.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-matematika-5-klas-dodavanna-i-vidnimanna-desatkovihdrobiv-106017.html

додавання
десяткових
дробів.
Тема:Множен
ня десяткових
дробів.

Зарубіжна
література
Основи
здоров’я

Презентація

https://naurok.com.ua/mnozhennya-desyatkovih-drobiv-1264.html

Тема: Ділення
десяткових
дробів

Презентація

http://www.myshared.ru/slide/1096740/

Тема: Ознаки
паралельності
прямих.

Презентація

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-rozsliduvanna-oznaki-paralelnosti-pramih169484.html
https://gdz4you.com/prezentaciyi/matematyka/oznaky-paralelnosti-pryamyh-15836/

Л. Керрол
«Аліса в
країні див»
Причини
виникнення
та способи
гасіння
невеликих
пожеж
Особливості
гасіння
електроприла
дів. Захист
органів
дихання під
час пожежі.
Виконати
практичні
завдання:
Тема.Відпрац
ювання
навичок
евакуації з
приміщення
школи.
Відпрацюван

https://vseosvita.ua/library/luis-kerroll-alisa-v-kraini-div-testi-54070.html,
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-za-temou-luis-kerroll-alisa-v-kraini-div-91813.html
Опрацювати
параграф 22
(с.122-126)

Самоосвіта,
телефонний
режим

Опрацювати
параграф 22
(с.127132),23.

Самоосвіта
телефонний
режим

Самоосвіта
телефонний
режим

ня навичок
захисту
органів
дихання від
отруйних
газів
Безпека в
побуті.
Ризики
побутового
травмування,
телефонного
та
телевізійного
шахрайства,
проникнення
в оселю
зловмисників.
Виконатипра
ктичне
завдання
Тема
Обстеження
безпеки своєї
оселі*.

Директор школи
Класний керівник

Опрацювати
параграф
24,25,26

Самоосвіта
телефонний
режим

Самоосвіта
телефонний
режим

Михайло ФЕНЮК
Валентина ГАПОНОВА

