
 

Графік 

 проведення онлайн уроків  

під час дистанційного навчання з 19.04.2021 по 30.04.2021  

учнів 5-Б класу 

школи І-ІІІ ступенів №289 Дарницького району м. Києва  

 

 

Завдання на час дистанційного навчання з 19.04.2021 по 30.04.2021 

 

5-Б 

Українська мова &42, впр.500, 502, 503. &43 - опрацювати 

таблицю на с.220, впр.509,510. &44, впр.515, 

516 

Герасимчук Т.Г 

m.gerasymchuk@istu.edu.ua 

 

Українська література Читати с.215-222 і відповідати на питання 

усно, питання №1-3,7 (письмово). 

Читати с.223-235 і відповідати на питання 

усно, питання №1-5 (письмово). 

Резник Тетяна Миколаївна 

rezniktm73@gmail.com  

Англійська мова Ех.4, р.178(письмово), ех.5,7,8, р.179(усно), 

Р.180-181(читати, перекладати), р.184-185- 

опрацювати, нові слова виписати, вивчити. 

Ех.2,3, р.188(усно),ех 4, р.192(усно), ех.5, 

р.192(письмово). Р.194-196-опрацювати, нові 

слова виписати , вивчити. 

Ступак Т.В. 

smarttamarka@ukr.net  

Зарубіжна література С.226-228 (написати біографію Туве Янсон). 

Виписати у зошит визначення поняття 

“літературний герой”, головні та другорядні 

герої. 

Прочитати казку Туве Янсон “Капелюх 

Чарівника”, знати її зміст (с.230-242). 

Остапенко Оксана Сергіївна 

oksanaostapenko19@gmail.co

m  

№ 

з/п 
Предмет ПІБ вчителя 

Графік уроків 

(день тижня/час) 

1 Українська мова Герасимчук Т.Г. 
Вт 10.30-11.00 

Чт 11.30-12.00 

2 Українська література Резник Т.М. Чт 10.30-11.00 

3 Англійська мова Ступак Т.В. 
Пн 09.30-10.00 

Ср 09.30-10.00 

4 Зарубіжна література Остапенко О.С. Ср 08.30-09.00 

5 Історія України Товстенко Л.А. Вт 09.30-10.00 

6 Музичне мистецтво Геращенко М.В. Вт 11.30-12.00 (20.04) 

7 Образотворче мистецтво Клименко Л.М. Чт 09.30-10.00 (22.04) 

8 Математика Ткаченко А.І. 
Пн 13.30-14.00 

Ср 10.30-11.00 

9 Природознавство Гресь О.М Пт 11.00 - 11.30 

10 Трудове навчання Лепеха Л.М.  Вт 13.00-13.30 (27.04) 

11 Інформатика Ульянова А.І Пн 11.00-11.30 

12 Основи здоров'я Гресь О.М.  Пт 13.00-13.30 

13 Фізична культура Руденко Т.М. Пт 10.00-10.30 

mailto:rezniktm73@gmail.com
mailto:smarttamarka@ukr.net
mailto:oksanaostapenko19@gmail.com
mailto:oksanaostapenko19@gmail.com


 

Запитання і завдання для самоперевірки на  

с.242 (усно). 

Історія України §21 читати; виписати у зошит терміни 

стор.120; виконати у зошиті  схему на стор.122 

“Складові сільського господарства”. 

 §22 читати; виконати письмово завдання 1-4 

на стор.129. 

Товстенко Людмила 

Анатоліївна 

ludatov@ukr.net 

Музичне мистецтво "Музика в театрі" с.154 . П.Чайковський. Вальс 

із балету "Спляча красуня" 

https://youtu.be/zg5lc1zPxgg    

Дати відповіді на питання письмово на сторінці 

157.  

 

Геращенко Марина 

Вікторівна 

k818341@gmail.com  

Образотворче мистецтво Розмалювати куряче яйце до свята Пасхи 

будь-якими матеріалами (фломастер, фарби 

і т.д.) і будь-яким розписом. Приклади 

можна побачити на сайті: 

https://www.hroniky.com/news/view/15417-

ornamenty-velykodnikh-pysanok-

kharakternykh-dlia-riznykh-oblastei-ukrainy 

andreaklim@ua.fm 

Клименко Л.М. 

Математика 1. виконати тест за посиланням (активний 

до 23.04 17:00, можлива лише одна 

спроба, підписувати повністю прізвище 

та ім’я учня): 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode

=6672037;  

2. п. 37 №1068, 1074, 1076, 1081 

Ткаченко Анна Ігорівна 

anna.igorivna82@gmail.com  

Природознавство &40-43 опрацювати,знати зміст.С.180(5 -

завдання),с.188(5-завдання)- 

письмово.Виконати тести. 

Гресь Олена Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

 

Трудове навчання Тема. Проект "Настінне панно". 

Панно - це картина на тканині декоративного 

характеру. Технологія виконання виробу - різні 

техніки, але ми будемо використовувати 

аплікацію з тканини, ґудзиків, бісеру, стразів та 

ін. (за вашим бажанням). 

Практична робота. Створити малюнок для 

панно на аркуші А4 методом фантазування. 

Вироби-аналоги додаються. 

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

I 

Лепеха Л.М. 

Lepehalidia@gmail.com  

Інформатика Проаналізувати §26-27 стор.226-234 
Виконати вправу 2, 3 на стор.230- 231 

(Бджола, балерина) 

Програма SCRATCH  

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=ho

me  

Відео підказка, вправа 2 Бджола 

https://www.youtube.com/watch?v=Yt3l4zZG6M

o&t=123s 

 Відео підказка, вправа 3 Балерина 

https://www.youtube.com/watch?v=HMC9Gpe3U

Ульянова Анна Ігорівна 

manyta2208@gmail.com 

Солодуха Світлана 

Ярославівна 

lanasolobukha@gmail.com  
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Dc 

Виконати інтерактивні вправи фото або 

скріншоти надіслати на електронну пошту 

вчителяя: 

https://sites.google.com/site/infworkbook5kl/24-

cikli-z-umovou 
https://sites.google.com/site/infworkbook5kl/25-

skladanna-program-z-povtorennam     
Основи здоров'я  &24-опрацювати.Виписати і вивчити “Правила 

обачності” 

Гресь Олена Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

Фізична культура Комплекс вправ  ранкової гімнастики, рухливі 

ігри, рівномірний біг ( техніка дихання), 

метання на дальність. 

Руденко Т.М. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HMC9Gpe3UDc
https://sites.google.com/site/infworkbook5kl/24-cikli-z-umovou
https://sites.google.com/site/infworkbook5kl/24-cikli-z-umovou
https://sites.google.com/site/infworkbook5kl/25-skladanna-program-z-povtorennam
https://sites.google.com/site/infworkbook5kl/25-skladanna-program-z-povtorennam
mailto:gresolena36@gmail.com

