
 

 

Українська література. 5 клас 

 

№ Дата Зміст Домашнє завдання 

34 24/01 
Валерій Шевчук. Казка "Чотири сестри". РМ 

№ 2. Мініпроєкт «Створи свою казку» 

прочитати казку, виконати тести 

Посилання 

 

35 

 

27/01 
МАЛЮЄ СВІТ ПОЕЗІЯ 

Тема 3. Музика поетичного слова 

Лірика, її види. ТЛ: ліричний твір 

прочитати с. 124, вивчити визначення 

лірики та її види 

 

36 

 

31/01 

Картини природи рідного краю в поезіях Т. 

Шевченка. «За сонцем хмаронька пливе…» 
опрацювати с. 124-125, питання 6,11 

на с. 127 (письмово); вивчити 

напам'ять поезію "За сонцем 

хмаронька пливе..." 

 

37 

 

03/02 
Картини природи рідного краю в поезіях Т. 

Шевченка. «Садок вишневий коло хати». ТЛ: 

пейзаж, персоніфікація 

опрацювати с. 125-127, питання 10 на с. 

127 (письмово); вивчити напам'ять поезію 

"Садок вишневий коло хати" 

 

38 

 

07/02 

Художні описи природи як вияв патріотичних 

почуттів ліричного героя в поезіях П. Тичини 

«Не бував ти у наших краях!» 

опрацювати с. 128-129, сформулювати і 

записати головну думку поезії 

 

39 

 

10/02 

Художні описи природи як вияв патріотичних 

почуттів ліричного героя в поезіях П. Тичини 

«Гаї шумлять…». ТЛ: ліричний герой 

виразно читати поезію на с 129, вивчити 

будь-який вірш П. Тичини 

40 14/02 
Відтворення краси рідного краю засобами 

образної мови в поезіях Є. Гуцала. «Зірка» 

опрацювати с. 132-133, виразно 

читати поезію "Зірка" 

 

41 

 

17/02 

Відтворення краси рідного краю засобами 

образної мови в поезіях Є. Гуцала 

«Чарівники» та «Журавлі високі 

пролітають…» 

виразно читати вірші на с 133-134, 

виконати тести Посилання 

42 21/02 
Пейзаж у поезіях М. Рильського «Дощ» та 

«Осінь-маляр із палітрою пишною…» 

опрацювати с. 136-138, виконати 

тестування у прикріпленому файлі 

 

43 

 

24/02 
Художні образи в поезіях М. Вінграновського 

«Бабунин дощ» та «Сама собою річка ця 

тече…» 

опрацювати с. 139-140, виразно 

читати вірші, підготуватися до КР 

 

44 

 

28/02 
КР № 3. Краса природи в ліричних творах 

українських поетів (тест або інша форма 

обліку знань) 

Дати відповідь на питання: вірші 

якого поета вам найбільше припали 

до душі? Чим саме? (письмово) 

 

 

45 

 

 

03/03 

ВІД КАЗКИ ДО КНИГИ БУТТЯ 

Тема 4. Книжка вчить, як у світі жить Історичне 

минуле в літописних оповіданнях 

«Три брати – Кий, Щек, Хорив і сестра їхня 

Либідь» 

опрацювати  с.  143-147,  виразно читати 

оповідь «Три брати – Кий, Щек, Хорив і 

сестра їхня Либідь», скласти план 

46 07/03 
Літописна оповідь «Святослав укладає мир із 

греками…». ТЛ: літопис 

Виразно читати оповідь на с 147-148, 

виконати тести Посилання 

47 10/03 
Казкові й історичні мотиви в літописних 

оповіданнях. «Володимир вибирає віру» 

опрацювати с. 139-140, переказувати 

текст 

 

48 

 

14/03 
Казкові й історичні мотиви в літописних 

оповіданнях. «Розгром Ярославом печенігів. 

Початок великого будівництва в Києві. 

Похвала книгам» 

опрацювати с. 150-152, завдання 

1,2,3,4,9 на с. 152 

(письмово) 

 

49 

 

17/03 

 

Давня Україна у вірші Олександра Олеся 

«Заспів» 

опрацювати с. 153-155, виконати тести 

Посилання 

 

 

50 

 

 

21/03 

 

Природа та язичницькі бони у вірші Олександра 

Олеся «Україна в старовину». Оспівування 

князя Олега у творі «Похід на Царгород» 

опрацювати с.156-160, виразно читати, 

дати відповіді на питання (усно) 

51 24/03 
Образ Ярослава Мудрого в однойменному 

віршованому творі Олександра Олеся 

виразно читати с. 160-163, відповідати на 

питання підручника (усно) 

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7860521
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9932231
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=1548753
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6921936

