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

Тема:   Полотняне переплетення. Властивості бавовняної тканини.                

Лицьовий і виворітний бік.  

1. Ознайомтесь із теоретичним матеріалом.   

       Ткацьке переплетення — це переплетення ниток основи й піткання у тканині.  В 

результаті переплетення ниток утворюється  ткацький малюнок. Переплетення ниток 

буває різне і кожне має свою назву.  Є прості і складні переплетення.  До  простих  

переплетень  належать: полотняне,  саржеве, сатинове. 

                                         Полотняне переплетення.                                                                                                         

Найбільш давнім і найпоширенішим вважається полотняне переплетення. У 

полотняному переплетенні нитки основи й піткання чергуються через одну — на ли-

цьовий бік тканини почергово виходить то нитка основи, то нитка піткання (мал. 6),  
що забезпечує міцність тканині. Ткацький малюнок у такого переплетення однаковий 

з лицьового і виворітного боків.               . 
 

 

 

 

 

 

            Мал. 6. Полотняне переплетення:  а — фрагмент тканини;  б — схема  

Ткацькі переплетення враховують під час 

моделювання, конструювання, 

розкроювання, пошиття та оздоблення 

швейних виробів. 

Тканини полотняного переплетення міцні 

й зносостійкі. Вони майже не 

розтягуються, краї на зрізах мало 

обсипаються. Полотняне переплетення 

мають більшість бавовняних тканин. 
Ці тканини використовують для виготовлення постільної білизни, літнього одягу… 

2. Опрацюйте даний матеріал.        

3. Завдання:  Визначте на тканині лицьовий і виворітний боки. 



                                                                                                      

           5 клас 11.11.2020р.  

                              Тема:  « Лиш хризантеми  у саду цвітуть…» 

          Змішування основних та отримання 

похідних кольорів та відтінків 

     Сьогодні я вас ознайомлю з похідними 

кольорами, ви навчитесь  їх утворювати, а також 

малювати чудові осінні квіти. 

     В природі безліч різноманітних кольорів. Всі 

вони поділяються на основні та похідні, теплі та 

холодні. 

   Основні кольори — червоний, жовтий, синій. Їх 

можна 

 змішувати, щоб одержати інші кольори, але одержати їх 

 за допомогою змішування не можна. 

   Похідні кольори — оранжевий, зелений, фіолетовий. 

 Кольори, що отримані змішуванням пар основних кольорів. 

Теплі кольори — червоний, оранжевий, жовтий.  

   Їх можна порівняти з сонячним світлом, вогнем.  Викликають відчуття тепла. 

Холодні кольори — блакитний, синій. Викликають відчуття прохолоди. 

 

За цим посиланням ви можете подивитись відео про те, як і з яких кольорів 

утворити похідні кольори.  

https://www.youtube.com/watch?v=dVUqCulR-Gk 

      

Сьогодні пропоную намалювати чудесні осінні хризантеми. Вони   дуже гарні, мають 

приємний, неповторний запах і радують нас з кінця літа до перших заморозків. 

https://www.youtube.com/watch?v=dVUqCulR-Gk


При малюванні контурів квітки не забувайте, що простим олівцем потрібно малювати 

ледь помітно, щоб його можна було легко стерти. 

 

 

1. Контури 

 Використовуючи прості геометричні фігури, 

намалюйте схематичне зображення квітки:  коло або овал 

— для зображення квітки, дві плавних нерівних ліній — 

для стебладва видовжених овалів — для листя 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пелюстки квітів 

       Заповніть простір овалу тонкими і довгими пелюстками. 

       Не намагайтеся  промальовувати всі пелюстки ідеально 

        рівно, адже кожна квітка унікальна.  

3. Листя 

        Намалюйте хвилясті краї кожного листка. 

 

4. Розфарбовування 

Не забувайте: у природі немає абсолютно чистого кольору. Розфарбовуючи малюнок, 

використовуйте похідні кольори, з якими сьогодні познайомились. 

 

 

  

 

 

 



                                                11.11.2020р. 

Українська мова                                                               5 клас 

Тема: Урок розвитку мовлення. Українські форми звертання до дітей і дорослих. 

Засвоєння етикетних форм спілкування.   

Доброго дня, мої юні друзі! Сьогодні ми говоритимемо про слова, які мають 

магічну силу. Здогадалися що це за слова? 

Послухайте ось цю історію: 
Якось прийшов Мишко до діда просити лопату. 

— Дайте, діду, лопату, батько просить. 

 А дід своє діло робить. Мишка немовби не чує й не бачить. 

Мишко ще раз повторив. Дід мовчить. Вернувся Мишко додому й питає батька: 

— Тату, що це сталося з дідом Федором? 

Батько подивився уважно у вічі синові: 

— А ти сказав дідові «Здрастуйте»?! Чи запитав, як його здоров’я? 

        За Василем Сухомлинським 

Думаю, що тепер точно здогадалися! 

Усі слова в українській мові цікаві, потрібні. Та є серед них «чарівні» — ті, які 

мають магічну силу.  

Скажіть, будь ласка, а якими словами вітаються одне з одним українці?  

(Добрий день! Добрий вечір! Добрий ранок! Доброго здоров'я! Здоровенькі були! 

Здрастуйте! Привіт!  ) 

Як називаються такі слова? (Ввічливі) 

А ще в українській мові є слова, що зближують людей. Це слова-звертання. 

Перегляньте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ChO0eX-

fz08&feature=emb_logo 

В українській мові існує багато форм звертань, найпоширенішими з яких є пане (пані, 

панове), добродію (добродійко, добродії), брате (сестро), козаче, друзі, колеги, 

товариство, а також утворені з двох слів пане-брате, друже-козаче...  

   Вони можуть супроводжуватися означеннями дорогий, рідний, шановний, 

вельмишановний, високоповажний, які підкреслюють достоїнства особи, до якої ми 

звертаємось. 

  Усі слова-звертання вживаємо в кличному відмінку: пане Богдане, панно Інно, 

друже Віталію. 

Завдання: 

 Усно складіть міні-діалог:  (діалог – це розмова двох осіб) 

1) зверніться до свого товариша, похваліть за добрий вчинок чи порадійте його 

успіхам; 

Пам'ятайте: ніщо так не тішить вухо людини, як її власне ім'я. 

Спишіть діалог. Підкресліть слова звертання. Зверніть увагу, що такі слова стоять у 

кличному відмінку.   

- Добрий день, Наталю Михайлівно! 

- Добрий день! 

- Я — учень 5 класу Вербицький Андрій. 

- Слухаю тебе, Андрійку! 

- Дарія Іванівна просила,  щоб ви дали наш журнал. 

- Будь ласка, ось ваш журнал.  
- Дякую, вибачте, що потурбував вас. До побачення! 

Успіху! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChO0eX-fz08&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ChO0eX-fz08&feature=emb_logo

