
Математика 

 

5 клас 
 

             09.11.2020 р. 
 

Тема: Додавання і віднімання трицифрового числа. 

 

1. Переглянути відео за посиланням: 

 
                 https://www.youtube.com/watch?v=_FxgUauh18Y 

                            

           2.Розв’яжіть приклади за зразком. 

              123 + 314 =                           752 – 741= 

266  + 231=                            543 – 332 = 

111 + 354 =                           899 – 165 = 
 

           3.Розв’яжіть задачу. 

 

              Для школи закупили 56 котушок  білих ниток , а чорних – на 234 

менше.  

              Скільки всього котушок ниток закупили для школи? 

         

            4.Розв’яжіть задачу усно. 

     

            Крокодил Гена і Чебурашка 

вирішили подорожувати поїздом.       

Вони домовились їхати в четвертому 

вагоні. Чебурашка сів у четвертий 

вагон з голови поїзда. Крокодил Гена 

-у четвертий з хвоста поїзда. Потяг 

має 8 вагонів. Чи потрапили вони в 

один вагон? 

 

 

 
09.11.2020р.  Інформатика   5кл. 

Тема : Миша, призначення та правила роботи. 

Комп'ютерна мишка – пристрій  введення інформації та керування 

комп'ютером. Вводити команди та обирати значки миші допомагає курсор, 

що відображається на екрані монітора. Він може бути різного вигляду. 

                          

https://www.youtube.com/watch?v=_FxgUauh18Y


        Пристрій миша має ліву, праву кнопки      та коліщатко для 

прокручування.  

Коли  мишу пересуваєш і натискаєш на її кнопки, то керуєш подіями. Також 

вибір (активізація) об’єкта відбувається за клацанням кнопки миші 

 

 

Дещо з історії. 

Перша комп’ютерна миша мала вигляд дерев’яного коробка з 

колесиками. З нього до системного блока тягнувся дріт, який нагадував хвіст 

звичайної миші. За таку схожість цей комп’ютерний пристрій і назвали 

мишею.  

 
 

 

Завдання : розгадай ребус 

                
 

 

09.11.2020 

Українська мова                                                                 5 клас 

Дорогі мої учні! 
Сьогодні, 9 листопада, наша країна відзначає  

День української писемності і мови! Я вітаю вас із цим святом і 

сподіваюся, що ви є справжніми патріотами свого народу і своєї 

країни. Вивчатимете українську мову і ніколи не будете її цуратися.  

Як нема без зірок небозводу, 

як блакиті без сонця нема, 

так і мови нема без народу, 

і народу без мови нема. 

                         Володимир Забаштанський  

Тема уроку: Склад. Поділ слова на склади. 



Пригадайте: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання: 

Спишіть, поділяючи слова на склади (де можливо). Підкресліть 

відкриті склади. Позначте наголос. Які з поданих слів односкладові, 

а які – двоскла дові? 

Світязь, тролейбус, ожеледь, виходити, вірність, сім’я, каштани, 

сільський, тінь, фізіологія, арія, віхола, день, вітер, високо, 

мобільний. 

Для кращого розуміння навчального матеріалу рекомендую 

переглянути відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQlD-dWBw2Q 

 

 

 

 

 

 

09.11.2020 

Українська література                                                           5 клас 

 

Тема уроку: Олена Пчілка «Куликове болото»  

                     Д. Павличко «Де найкраще місце на землі» 
 

Пригадайте,хто така Олена Пчілка. Для цього переглянь відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=NRjb-rC6Gpg  

 

Уважно прочитай текст твору: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQlD-dWBw2Q
https://www.youtube.com/watch?v=NRjb-rC6Gpg


Куликове болото 

Як настала холодна осінь, 

журавель збирався в інший край та й 

каже куликові: 

— Ось ну лишень, куличе, рушай іти! 

Коли б ти знав, які хороші сторони є на 

світі! Тепло там та гарно, та всячина 

росте й плодиться!.. 

— Дарма,— каже кулик.— Мені й тут 

добре! Нема в світі над моє болото! Не 

бійсь, і тобі закортить вернутися до 

нього.  
                                           Олена Пчілка  
 

1. Уважно прочитай текст уголос і мовчки. 

2. Пригадай, яких ти знаєш перелітних птахів. Яка від них 

користь чи шкода людині,природі? 

3. Які птахи зимують у нашому краї? Яка від них користь? 

4. Чому журавлі відлітають на зиму у теплі краї? Коли вони 

повертаються? Чому? 

5. Як ти розумієш слова кулика про болото, де він живе і 

харчується? 

 

Дмитро Павличко «Де найкраще місце на землі» 
Ще одна чудова поезія про рідну землю, яку написав Дмитро 

Павличко. Прослухайте її за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=23LYZHIgrAA 

Прочитайте поезію самостійно. 
Де зелені хмари яворів 

Заступили неба синій став, 

На стежині сонце я зустрів, 

Привітав його і запитав: 

— Всі народи бачиш ти з висот,  

Всі долини і гірські шпилі. 

Де ж найбільший на землі народ? 

Де ж найкраще місце на землі? — 

Сонце усміхнулося здаля: 

— Правда, все я бачу з висоти.  

Всі народи рівні. А земля 

Там найкраща, де вродився ти! 

Виростай, дитино, й пам'ятай: 

https://www.youtube.com/watch?v=23LYZHIgrAA


Батьківщина — то найкращий край! 

Павличко Дмитро 

Дай відповіді на запитання: 
- Хто головний герой вірша? 

- З ким він розмовляє? 

- Чи можна це назвати діалогом? 

- Про що запитав хлопчик? 

- Що відповіло йому сонце? 

- Поміркуйте, чому сонце відповіло хлопчику, 

посміхнувшись? 

Пригадай, які прислів’я про Батьківщину ви знаєте? 

 

Можеш вибирати друзів і дружину,  

 вибрати не можна 

тільки Батьківщину. 

                                        

Василь Симоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.11.2020                     ЛФК – 5 кл 

Тема: Перешикування із колони по одному в колону по три ( чотири) 

способом послідовних поворотів ліворуч.. Вплив фізичних вправ на здоров’я 

людини. Оздоровче значення легкоатлетичних вправ. 

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

 
 

http://deti.e-papa.com.ua/virshi-dlya-ditei/author/pavlichko-dmitro/
https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=98
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI

