
04.11.2020 р. Образотворче мистецтво 5 клас 
Виконання пейзажної композиції  «Вікно та пейзаж за ним». 
— Пригадайте: коли прокинетесь, куди ви відразу дивитесь? У вікно! Вам, напевне, 

цікаво знати, що там. Світить сонце, чи небо затягнули важкі похмурі хмари? 

Непомітно прийшла осінь. Барвистою ковдрою встелена земля. Осінь насипала під 

ноги золота. 
 

Як-то гарно, любі діти, 

У вікно вам виглядати! 

В ньому все — тополі, квіти, 

Сонце й поле біля хати. 

 

На оте вікно ранкове, 

Що голівки ваші гріє, 

Схожа наша рідна мова — 

Цілий світ вона відкриє! 

 

Бережіть її, малята, 

Бо вона — віконце миле, 

Що колись до нього мати 

Піднесла вас, посадила... 

                   Терен Віктор 

Якщо бути дуже уважним, то можна побачити багато цікавого.  

Весь світ у русі. Змінюються пори року: на зміну весні приходить літо, на зміну осені 

— зима, по-різному фарбуючи пейзаж за вікном. 

             «Осінь»  

        Листячко дубове,  

         Листячко кленове 

         Жовте і спадає  

         Тихо із гілок. 

         Вітер позіхає,  

         В купу їх згортає 

         Попід білу хату  

         Та й на моріжок. 

         Айстри похилились, 

         Ніби потомились, 

         Сонечка немає - 

         Спатоньки пора! 

          К. Перелісна 

 

 

 

 

 

 

Розгляньте уважно репродукції картин. 



 
І.Левітан «Золота осінь» 

             Небо на картині блакитного кольору, з білими хмарами. 

Листя на деревах жовто-багряного кольору.  

Вода в річці здається потемнілою, холодною.  

Пожовкла трава. 

Художник показав, що сонце освітлює верхівки дерев. Але воно вже не гріє.  

 

 

 
Сергій Федорович Шишко  

«Осінь над Дніпром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Розташовуємо альбомний листок горизонтально і з допомогою лінійки і 

простогоолівця малюємо віконну раму. 

2.Коли йде мова про пейзаж, не обійтись без лінії горизонту. 

 3.Малюємо стежку, яка кличе нас помандрувати. 

4.Помандрувати до осіннього лісу, який видніється на горизонті. 

5.А як не гуляти, коли в небі світить сонечко, ростуть кущі шипшини. 

6.В лівій частині малюнка малюємо стовбур дерева. 

7.Яке ж дерево без густої, кучерявої крони? 

 

 
 

 
А тепер потрібно оживити свій малюнок з допомогою олівців та фантазії. 

До роботи!  

Бажаю вам успіху! 



04.11.2020р. 

Українська мова 
Тема: Розрізнення дзвінких та глухих приголосних звуків. 

Пригадай: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацюй правило: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виконай завдання: 

1. 

 

 

 

 

 

2. Замініть глухі звуки [с], [c'] дзвінкими [з], [з']. Прочитайте слова, що утворилися. 

Складіть речення зі словами кіска, кізка. 
Коса, сірка, кіска, свити, вус, ліс. 

 

Успіху!  

 
 

Вчитель Рябошапко О.Я. 
 



 


