
06.11.2020 р. Основи здоров'я 5 клас. Тема уроку:Особливості збирання 

дарів природи.   1.Пригадайте:  Про значення використання якісних продуктів для здоров'я 

людини?  Розкажіть про вітаміни, та їх роль для зростання і розвитку дитячого організму? Які 

основні продукти харчування мають бути у вашому раціоні?  

2.Прочитайте текст:  «Якщо ви захворіли, змініть харчування. Якщо це не допомогло, змініть 

спосіб життя. Коли і це не допомогло, тоді звертайтеся до лікаря»,- такі поради давав батько 

медицини, великий мислитель Стародавньої Греції Гіппократ. Він рекомендував людині жити в 

гармонії з природою. Таким чином, поняття здоров'я об'єднує багато аспектів: культуру 

харчування, екологію, гігієну,  запобігання шкідливим звичкам, формування культури 

міжособистісних відносин тощо.  Ми вже говорили про те, що для підтримання нормальної 

життєдіяльності організму  крім білків, жирів, вуглеводів вкрай необхідні вітаміни та 

мікроелементи. Так от,- це група  додаткових речовин, які належать до різних органічних сполук і 

не синтезуються в організмі людини. Вони мають важливий і певною мірою специфічний вплив на 

процеси обміну, при чому в дуже невеликих концентраціях. Надходять вітаміни в  організм з їжею, 

переважно розчинного походження. При одноманітному харчуванні, в якому бракує натуральних 

рослинних продуктів, відбувається порушення обміну вітамінів. Дещо вища потреба у вітамінах 

для дітей і підлітків. 

 ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ВІТАМІНІВ В ЇЖІ  НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЯ ПРАВИЛ ЗАГОТІВЛІ, 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОДУКТІВ, ЇХ ПРИГОТУВАННЯ.  

 Бажано уникати переварювання і  пересмажування.  Добова потреба людини у вітамінах значною 

мірою залежить від віку, роду занять, маси тіла, статі, загального стану здоров'я. 

3.Перегляньте малюнок і охарактеризуйте його:  

 

Для використання  в їжу дарів природи необхідно пам'ятати про особливості збирання та 

вживання їх у їжу. Якщо ви збираєте гриби,ягоди -  не можна допустити невідомих та 

отруйних грибів та ягід. Ви маєте використовувати лише ті дари, які добре знаєте та з 

допомогою дорослих! 

4.Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=AJHINo1wJSg . 

5.Зробіть висновки та виконайте завдання: Поясніть значення прислів'я і приказки: Борщ 

усьому голова. Смачна їжа – животу біда. Що до чого, а борщ до хліба. 

6. Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=PZ9QYiU3VhU дари 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJHINo1wJSg
https://www.youtube.com/watch?v=PZ9QYiU3VhU


             06. 11. 2020р.  5 кл.  Трудове навчання (швейна справа)  

Тема:  «Ткацтво» 

 1.Ознайомтесь із теоретичним матеріалом. 

Тканину виробляють переплетенням поздовжніх і поперечних ниток. 

Поздовжні нитки називають нитками основи, поперечні – нитками утоку, або 

піткання.   Нитки основи йдуть уздовж тканини. Вони міцні, не розтягуються, 

більше скручені й гладенькі. Нитки утоку йдуть упоперек тканини. Вони не 

такі міцні, як нитки основи, коротші й 

товщі.                                                                                         

Виробляють тканину на ткацькому 

верстаті.                                                            

Процес виготовлення тканини називають 

ткацтвом. 

        Верстат має ремізки, бердо, навій і 

товарний вал.(мал..19). нитки основи 

намотують на навій. Від навою вони 

проходять через отвори ремізок. Ремізки 

рухаються по черзі: одна – вгору, друга – 

до низу. При цьому нитки основи 

розсовуються і утворюється щілина – зів. Через зів проходить човник з 

ниткою утоку. Бердо ущільнює нитку утоку. Тканина намотується на 

товарний валик.  

       З обох боків тканини уздовж нитки основи йде пруг, завдяки якому 

тканина не обсипається. Відстань від пруга до пруга називають шириною  

тканини.  

 

  

 

 

 

                                  Визначення ширини тканини. 

2. Опрацюй поданий матеріал. 

3.Знайди на мал.19 ремізки, бердо, навій, човник і товарний вал. 

 

 



06.11.2020            Трудове навчання (с/г праця) 5 клас 

       Тема: Жоржини, гладіолуси – незимуючі багатолітники, їх 

характеристика. 

        Догляд за незимуючими багатолітниками 

       Відгадайте загадку:           Кущ росте біля віконця. 

                                                  Його листочки,як у картоплі, 

                                                  А квіти,пухнасті і величезні, 

Бувають світлі , бувають темні. 

       Пригадайте: 1.Які квітково –декоративні рослини відносяться до 

незимуючих? 

         2. Які квіти називаються однорічними? 

      До незимуючих квітково-декоративних культур відносять: канни, 

гладіолуси, жоржини. 

Однорічними називаються квітково-декоративні культури, які живуть тільки 

одне літо. Восени, як тільки дозрівають плоди з насінням, рослини жовтіють і 

засихають. 

     Відомості про жоржини.  

     Жоржина – багаторічна рослина,підземна частина якої не здатна до 

зимівлі в ґрунті. Надземна частина рослини складається з 

високого порожнистого стебла, на якому є багато листків. 

Листки великі, складні,зеленого кольору. На кінці стебла 

формується багато суцвіть різного кольору,які цвітуть до 

заморозків. 

Осінні приморозки призводять до загибелі  надземної частини.  

Коренебульби жоржин у жовтні викопують і зберігають у 

сухому приміщенні. Розмножуються жоржини поділом 

коренебульб. 

Висаджують рослини весною на освітлених ділянках з 

родючим  грунтом. 

      Відомості про  гладіолуси. 

      Гладіолуси – багаторічні рослини з лінійними листками,що нагадують 

лезо або шпагу. У рослини добре помітна надземна та 

підземна частина. До надземноЇ  відноситься 

прямостояче стебло .На ньому розміщені  видовжені 

листки без черешка.  

До підземної частини належить  бульбоцибулина з 

кореневою системою – органом вегетативного 

розмноження гладіолусів. 

Між лусочками цибулини заховані сплячі бруньки. У 

посаджених бульбоцибулинах сплячі бруньки пробуджуються,і з кожної  

бруньки розвивається пагін. 

        Гладіолус – світлолюбна рослина, не переносить перезволоження 

ґрунту. Садити гладіолуси треба рано, як тільки зійде сніг. 

       Догляд за незимуючими багатолітниками. 

Рослини потрібно підживлювати, влітку своєчасно розпушувати ґрунт, під 

час посухи добре поливати,знищувати бур’яни. Дуже  часто під час цвітіння 

гладіолуси і жоржини треба підв’язати. Це запобігає ламанню стебел. У 



вересні поливати рослини не треба, бо зневоднені коренебульби краще 

зберігаються взимку.   

 Цікаво знати! 
У давнину гладіолус вважали чарівною рослиною. 

Той, хто находив цибулину гладіолуса і зберігав її в засушеному вигляді, 

вірив, що вона врятує його від удару ножа, від негоди, від злодіїв. Цілі 

гірлянди таких бульбоцибулин носили на шиї воїни, жінки зашивали їх в 

одежу, клали під подушку. 

Для захисту тварин бульбоцибулини підвішували під стріхою хлівів. 

        2. Завдання:  Вивчіть правила догляду за  незимуючими 

багатолітниками. 

 

Математика 
5 клас 

06.11.2020 р. 
 

Тема: Многокутники, як окремі випадки замкненої ламаної лінії. Їх 
назви в залежності від кількості кутів. 
Пригадайте:1.Геометричні фігури трикутник, чотирикутник, 
п’ятикутник – це многокутники. 
2. Трикутник – це замкнена ламана лінія, яка складається з трьох 
відрізків. 
- Накреслити трикутник. Визначте у ньому сторони і кути, їх 
кількість. 
3. Чотирикутник – це замкнена ламана лінія, яка складається з 
чотирьох відрізків. 
- Накреслити квадрат. Визначте у ньому сторони і кути, їх кількість. 
- Накреслити прямокутник. Визначте у ньому сторони і кути, їх 
кількість. 
4.П’ятикутник – це замкнена ламана лінія, яка складається з п’яти 
відрізків. 
- Накреслити п’ятикутник. Визначте у ньому сторони і кути, їх 
кількість. 
5.Які геометричні фігури утворюють замкнені лінії, що складаються 
з: 
- трьох відрізків; 
- чотирьох відрізків; 
- п’яти відрізків 
6. Накресли такі многокутники. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.11.2020р. 

Українська література                                       5 клас 

Тема: В. Скуратівський «Лелечина криниця» 

                 П. Воронько «Облітав журавель». 
1. Прочитайте оповідання. 

Лелечина криниця 
Трапилося це раннього літа. 

Пасучи з батьком череду корів, 

Сергійко побіг до околичної 

криниці напитись води. Туди зирк, 

сюди зирк – нема джерела. Напевно, 

проїжджий трактор завалив 

гусеницею живе русло. Зі сльозами 

на очах хлопчик прибіг до тата й 

розповів йому про те, що побачив. Похитавши головою, батько 

мовив: 

 -  Ну й люди ж… Таку криничку знівечити! Вона ж чи не 

найдавніша на наших землях... А знаєш чому її назвали 

Лелечиною?» - запитав якось батько. 

-         Ні, - відповів Сергійко. - А чому? 

-         Бо біля неї щоосені збираються лелеки, щоб гуртом одлетіти у 

вирій. 

-         То що вона тепер -  загине? - сумно спитав Сергійко. 



-         Думаю, що ні, - заспокоїв його тато. – Але криницю треба 

рятувати… 

          Ціле літо провів Сергійко коло кринички. Попервах 

розчистив пісок, звільнив дно від намулу, а коли з-під землі 

засрібнів  ледь-ледь помітний струмочок, хлопчик прокопав стічну 

канавку. Щоранку, провідуючи криницю, він бачив, як дужчало, 

набиралося сили, повноводилося джерельце. Згодом Сергійко, 

назбиравши на дооколі камінців, обцямрував ними стінки копанки, 

виклав дерном пішник, поставив ліщинову загороду, біля якої, 

тільки настане осінь, з′явиться і живопліт. А для зручності й лавку 

змайстрував, ще й полив′яний  кухлик повісив. 

            Смакували люди водою, дякували Сергійкові. Якось їхав у 

поле до косарів бригадир, побачив хлопчика біля криниці, зупинив 

мотоцикл. 

-         То як джерельце? Кажуть, вилікував ти його від тяжкої 

хвороби? – І він 

по-батьківськи погладив хлоп′ячу голівку. 

-         Молодець, Сергійку, тепер механізатори тамуватимуть спрагу з 

Лелечиного джерела! 

 
 

Дайте відповіді на питання:  

-         Як трапилось, що кринички не стало? 

-         Чому криниця називалася Лелечиною? 

-         Чому Сергійко захотів врятувати криничку? 

-         Чи допомогла комусь праця хлопчика? 

 

2. Прочитай вірш Платона Воронька «Облітав журавель». Навчись 

виразно читати його.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Цей вірш покладено на музику і часто його можна почути зі сцени. 
Пропоную послухати його в пісенному виконанні за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwCahG1m1_A 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель Рябошапко О.Я. 

 

 

Музичне мистецтво    5 клас            06.11.20. 

  Тема: «Музика народів України»  

1) Розучування української народної пісні «Про Омелька» слухання  

за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=9T8iQ-CIJ8U 

виконання за посиланням: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9T8iQ-CIJ8U 

2) Слухання музики: «Полонез»  М.К. Огінський за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=j8DvJz2opIg 
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