
 

Тема:  Практична робота:  Виготовлення килимка із паперових 

стрічок (зразок полотняного переплетення) 

Скарбничка мудрості:  «Умій учитись, щоб уміти трудитись.» 

Інструменти та матеріали: голка з великим вушком, кілочок, ножиці, 

лінійка, кольоровий картон (формат А4), клей, 

олівець, нитки двох кольорів і розмірів (товста і 

тонка міцна), схема полотняного переплетення,  

робочий зошит.                                                             

Послідовність виконання роботи                                             
1. Розріж картон А4  на дві рівні частини. 

Отримаєш два формати  А5. Один аркуш відклади, з 

іншим будеш працювати. 

2. Відступи від країв картону 2 см і проведи лінії, 

щоб у середині картону утворився прямокутник. 
Зразок полотняного переплетення.                                                                                               

3. Виріж середину картону за накресленим контуром прямокутника. 

Отримаєш суцільну рамку завширшки 2 см. 

4. Візьми тоншу й міцнішу нитку основи для макета переплетення. 

Закріпи її на рамці в нижньому куточку, щоб не було видно вузлика. 

Намотуй її рівномірно вздовж рамки в один шар. І так, допоки не 

заповниш усю площину рамки, щоб вийшла решітка з ниток.  

5. Закріпи товщу нитку на рамці в поперечному напрямку ниток піткання. Потім 

нитку піткання засили в голку з великим вушком і протягни її через кожну нитку 

основи в шаховому порядку.   

6. Працюй з кілочком, рівномірно укладаючи ним нитку піткання. У 

кінці нитку піткання закріпи на зворотному боці рамки, щоб не було 

видно вузлика. 

7. Тепер намасти клеєм зворотний бік рамки, не зачіпаючи утвореного тобою 

полотна, і приклей її до другого суцільного картону формату А5.  Макет готовий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Завдання: Визнач рапорт на макеті переплетення та позначити його. 



 

 

Я у Світі  

Тема уроку: Людські чесноти. Ввічлива людина. 

1.Пригадайте: Розкажіть про шляхи досягнення успіху. 

2.Дайте відповіді на питання: На вашу думку, яка зовнішність має бути у людини? 

Що означає акуратність? 

3.Прочитайте текст: Сім християнських чеснот в порядку святості з протилежними 

їм смертними гріхами та латинськими відповідниками: 

Доброчесність (castitas) — Хтивість (luxuria) 

Стриманість (frenum) — Ненажерливість (gula) 

Щедрість (caritas) — Захланність (avaritia) 

Старанність (industria) — Лінивство (acedia) 

Терплячість (patientia) — Гнів (ira) 

Лагідність (humanitas) — Заздрість (invidia) 

Смиренність (humilitas) — Гординя (superbia). 

Чеснота є рисою або властивістю, яка вважається морально доброю і, таким чином, 

оцінюється як основа моральних законів. 

4.Перегляньте відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=h_GowV24Q-k 

Ввічливість має багато переваг. Це не лише правильне 

ставлення до інших людей, а й спосіб творити добро. На 

емоційному рівні вона допомагає бути в гармонії з тими, 

хто нас оточує. 

Перш за все, ввічливість – це особиста якість. Ще з 

дитинства інші вчили нас основ вихованого ставлення та правил життя в суспільстві. 

 

Для того, щоб вони були ефективними та корисними, важливо ніколи не забувати про 

засади вихованості. Лише так ви зможете бути справді ввічливими. 

Ввічливість потребує щирого бажання. 

Це синонім симпатії до іншої людини та визнання її як особистості. Це універсальна 

форма поваги. Потрібно бути ввічливими, щоб підтримувати позитивні стосунки з 

іншими. 

5.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання: На вашу думку , навіщо потрібно 

бути ввічливим? 

6. Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=1afODokG2zM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h_GowV24Q-k
https://moyezdorovya.com.ua/5-sposobiv-dosyagty-povagy-u-stosunkah/
https://www.youtube.com/watch?v=1afODokG2zM


                                                 
Українська мова                                                               5 клас 

                   Тема: Наголос  

Пригадайте:  
 Як поділяються мовні звуки? (на голосні і приголосні) 
 Скільки є голосних звуків? (6) Як поділяються голосні звуки? (наголошені і 

ненаголошені) 
 Як поділяються приголосні звуки? (на тверді і м’які, дзвінкі і глухі) 
 Що таке СКЛАД? Які бувають склади? (відкриті і закриті, наголошені і 

ненаголошені) 
Вивчення нового матеріалу:  ЩО ТАКЕ НАГОЛОС? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРИГАДАЛИ? Тоді – виконайте таке завдання (усно): 

 

 

 

 

 

Як бачите, наголос має велике значення. Якщо його зробити не 

правильно, то може змінитися значення всього слова. 

Робота в зошиті: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успіху! 

 



 

                                                Математика 
 

                                                         5клас 
 

12.11.2020 р. 
 

Тема: Додавання, коли сума одиниць першого розряду дорівнює 10. 

 

1. Перегляньте відео за посиланням: 

 

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

           2.Розв'яжіть приклади за зразком. 

 

443  + 217 =                           671 + 119= 

129 + 231=                            666 + 124 = 

222 + 358 =                           865 – 105 = 
 

           3.Розв’яжіть задачу. 

              

             В одній шафі було 132 книжки, а в другій – на 8 книжок більше. Скільки 

книжок було у двох шафах? 

 

            4. Прочитайте ребуси. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

