
13. 11. 2020р.   5 кл.    Трудове навчання (швейна справа)  

Тема:   Підготовка до виконання ручних швейних робіт.  

Способи      закріплення нитки.       

        Інструменти та приладдя для виконання ручних швейних 

робіт. 

1.Опрацюйте інформацію, подану в таблиці 

                                                                             

Підготуватися до виконання ручних швейних робіт – це визначити товщину і 

довжину нитки, всилити нитку в голку. Нитку відмірюють і відривають чи 

відрізують ножицями.  Довжину нитки можна 

визначити 

сантиметровою  

стрічкою, або  з 

допомогою руки.   



   На початку виконання швейних робіт нитку        закріплюють вузликом (1).  

Після закінчення роботи нитку закріплюють двома-трьома стібками в одне і те 

саме місце (2), або петлею (3).                                                                          

 

 1.Для створення вузлика потрібно виконати такі маніпуляції: 

 Затиснути кінець нитки між подушечками великого і вказівного пальців; 

 Оберніть нитку один раз навколо вказівного пальця, зробивши на ньому 

петлю. 

 Великим пальцем скрутити перехрещені нитки, провівши ним до кінця 

вказівного пальця. 

 Затиснути скручену петлю між пальцями, потягнути за робочу нитку, 

затягнути вузол 

 2. У разі завершення шва двома-трьома стібками потрібно:   
 Зробити кілька маленьких стібків однакової довжини на одному місці. 

 3. Для виконання кріплення у вигляді вузла потрібно зробити наступне: 
 В кінці останнього стібка виконати 1 маленький стібок назад голкою і 

потягнути нитку до утворення невеликої петлі 

 Протягнути голку в отриману петлю і знову почати затягувати нитку до 

отримання другої петлі, в яку знову протягнути голку. 

 Затягнути нитку до утворення вузлика 

2. Завдання:                                                                                                                          

Виконайте закріплення робочої нитки такими способами: 

а) створення  вузлика;   

б) за допомогою шва «назад голка» (двома-трьома стібками); 

в) способом у петлю.  

 

13.11.2020 р. Основи здоров'я 5 клас.                                                                                          

Тема уроку: Перехід дороги обладнаними пішохідними переходами та на 

необладнаних місцях. 

1. Пригадайте: Які дари природи вам відомі? Які існують особливості 

збирання та вживання дарів природи? 

2. Прочитайте текст: Життя людини, її здоров’я – це головне. У кожної людини 

воно одне. Втратити здоров’я або життя дуже просто і легко, а от повернути його 

назад іноді буває неможливо. Тому про це треба завжди пам’ятати.  Майже 

кожен з вас іде вранці до школи, а після уроків повертається додому. Це – дорога 

до школи. Вибір такої дороги треба обдумати і обговорити з дорослими, щоб 

вони знали, де вас зустрічати,коли виникне потреба. Дорога ця повинна бути 

якомога безпечнішою, щоб по можливості не переходити вулицю або 

переходити її найменшу кількість разів по підземному чи регульованому 

переходу, щоб була ця дорога без підземних переходів, щоб 

вона була освітлена і люки всі були міцно закриті, а у 

дворах не було бродячих собак. І сьогодні на уроці ми 

навчимося переходити дорогу за різних ситуацій.  

Для вибору моменту переходу треба визначити, чи не 

створює автомобіль, що рухається,  небезпеку для 



пішохода.  

1. Головна умова безпечного переходу багатосмугової проїжджої частини  - 

автомобілі далеко.  

2. Здійснюючи перехід, пішохід повинен за один етап досягти середини 

проїжджої частини або закінчити перехід. Інтервал між бортами зустрічних 

або сусідніх автомобілів невеликий, тому уникнути удару або наїзду 

практично неможливо. 

3. Пішохід має переходити дорогу спокійно. Водій, побачивши пішохода, що 

раптово з'явився на шляху автомобіля, автоматично прагне уникнути наїзду, 

тому  гальмує або маневрує. Це вдається не завжди, тому що, пішохід 

починає метушитись і кидатися у різні  боки.  

4. Виходити на дорогу потрібно, коли автомобіль знаходиться на достатній 

відстані від місця переходу, щоб водій мав час прийняти правильне рішення. 

5. Не можна раптово з’являтися на дорозі, особливо виходити на дорогу із-за 

перешкод, які обмежують оглядовість для водія. Водій не встигне зреагувати. 

6. Небезпечним є перехід проїжджої частини  при зустрічному русі автомобілів. 

Вихід пішохода на зустрічну смугу руху для водіїв є раптовими, тому що 

зона оглядовості для водія зустрічного  автомобіля (транспортного потоку) 

обмежена. Крім того за цим автомобілем їдуть інші, зазвичай з великою 

швидкістю, що обов’язково призведе до зіткнення декількох автомобілів. 

Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки у напрямку 

руху транспортних засобів колоною не більше ніж по чотири чоловіки у ряд за 

умови, що колона не займає більше половини ширини проїжджої частини. 

Спереду і ззаду колони з лівого боку повинні бути супроводжуючі з червоними 

прапорцями, а в темний період доби і в умовах недостатньої видимості – із 

засвідченими ліхтарями спереду білого кольору, ззаду – червоного. 

Організовані групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і 

пішохідних доріжках, а якщо їх немає – узбіччям дороги, але тільки у світлий 

період доби і лише у супроводі дорослих. 

 

3.Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY&t=4s 

4.Зробіть висновки та дайте відповіді на питання: Що необхідно 

пам'ятати при переході багато смугової дороги? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY&t=4s


 

                                                Математика 

 

                                                         5клас 
 

13.11.2020 р. 
 

Тема:Прямокутник, як окремий випадок замкненої ламаної. 

Квадрат, як окремий випадок замкненої ламаної 

 

          1.Прямокутник, як окремий випадок замкненої ламаної. 

             Перегляньте відео за посиланням: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QAAxCqwL-Ec 
 

           2. Накресліть прямокутник із сторонами 5см та 3см. 

               - Скільки сторін у прямокутнику? 

               - Які це сторони? 

               - Скільки кутів у прямокутнику? 

               - Які кути у прямокутнику? 

           

           3. У прямокутнику можна провести дві діагоналі, які рівні між собою. 

              - Накресліть прямокутник і проведіть у ньому дві діагоналі. 

 
 

            

        

 

 

   4. Квадрат, як окремий випадок замкненої ламаної. 

              

 

 

        

 

  5. Накресліть квадрат із сторонами 5см . 

               - Скільки сторін у квадрата? 

               - Які це сторони? 
               - Скільки кутів у квадрата? 
               - Які кути у квадрата ? 
 

          6. У квадраті  можна провести дві діагоналі, які рівні між собою. 

               Накресліть квадрат і проведіть у ньому дві діагоналі. 

 



05.11.2020р. 

Українська мова                                                   5 клас 

Тема: Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Використання алфавіту під 

час роботи зі словником. 

 

Пригадайте: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригадайте  український алфавіт 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконайте завдання: 

1. Запишіть за алфавітом прізвища українських письменників. 

Скористайтеся алфавітом 

Шевченко Тарас, Нестайко Всеволод, Стельмах Ярослав, Франко Іван, Забіла 

Наталя, Тичина Павло, Костенко Ліна, Збанацький Юрій,  Рильський Максим, 

Симоненко Василь, Малишко Андрій. 



2. Прочитайте і запам'ятайте: 

 

Завдання 2:  Випишіть спочатку слова, у яких букви   я, ю, є позначають два 

звуки, а потім – слова, у яких ці букви позначають один звук і м’якість 

попереднього  приголосного. Скористайтеся попередньою таблицею.  

Рілля, м’ята, ясен, єдність, дбаєш, мільярд, об’єкт, кулінарія, цілющий, 

синє, комп’ютер. 

                                                                                             Успіху!  

 

 

 

 

Вчитель Рябошапко О.Я. 

 

 

 


