
5 – Б клас 

Зарубіжна література 

 

03.04 

М.І.Цвєтаєва. «Книги в червоній палітурці». Образ ліричної героїні, яка 

любить читати 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

1. Відповіді на питання виконати усно. 

2. Письмово зробити: 

- літературний диктант,  

- літературознавчу роботу,  

- асоціацію до слова поезія  

3. Виконати тести  
https://naurok.com.ua/test/start/124991 

 

https://naurok.com.ua/test/start/111322 

 

https://naurok.com.ua/test/start/88139 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naurok.com.ua/test/start/124991
https://naurok.com.ua/test/start/111322
https://naurok.com.ua/test/start/88139


07.04 

Контрольне тестування за творчістю  

Л.Керролла та М.Цвєтаєвої 

 

https://naurok.com.ua/test/start/100593 

 

 

 

10.04 

Т.Янсон. Життя і творчість. «Капелюх чарівника». 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_97swKG5pI&list=ULWVHYgbvBPGs&index=89 

 

1.  Виконати тест «Сторінками життя Туве Янссон» 

https://naurok.com.ua/test/start/92289 

 

2. Читати Т.Янсон. «Капелюх чарівника». 
 

3. Туве Янсон "Чарівний капелюх" (Частина 1 із 6) 

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

4. Туве Янсон "Чарівний капелюх" (Частина 2 із 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=nL7ANnim9L8 

 

14.04 

Т.Янсон. «Капелюх чарівника». Сюжет твору 

 

1. Туве Янсон "Чарівний капелюх" (Частина 3 із 6) 

https://www.youtube.com/watch?v=K7amGHJFsIk 

2. Туве Янсон "Чарівний капелюх" (частина 4 із 7) 

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

3. Виконати тест   https://naurok.com.ua/test/start/75968 

 

17.04 

Т.Янсон. «Капелюх чарівника». Чарівність художнього світу твору 

1. Туве Янсон "Чарівний капелюх" (частина 5 із 7) 

https://www.youtube.com/watch?v=tZTtsttYD78 

https://naurok.com.ua/test/start/100593
https://www.youtube.com/watch?v=Y_97swKG5pI&list=ULWVHYgbvBPGs&index=89
https://naurok.com.ua/test/start/92289
https://www.youtube.com/watch?v=eZrmITdQLGE
https://www.youtube.com/watch?v=nL7ANnim9L8
https://www.youtube.com/watch?v=K7amGHJFsIk
https://www.youtube.com/watch?v=JOgXiFCQoeU
https://naurok.com.ua/test/start/75968
https://www.youtube.com/watch?v=tZTtsttYD78


2. Туве Янсон "Чарівний капелюх" (частина 6 із 7) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDlLGT01jpA 

              3.Міні- вікторина (письмово) 

1. Що роблять мумі- тролі в листопаді?   

2. Скільки днів і ночей проспав Мумі-троль?  

3. Що робить честь будь-якому будинку в Мумі- долі?  

4. Коли прокидається Сніф?  

5. Як виходили з Мумі – дому його мешканці?  

6. Чого не люблять мумі – тролі?  

7. Що знайшли діти на вершині гори, під час своєї першої прогулянки 

після сплячки?  

8. Як мумі – тролі вирішили використати капелюх чарівника?  

9. Де вирішив сховатися Мумі – троль, граючи з друзями в хованки? 

10. Що з ним сталося?  

11. Чому друзі мало не побились під час гри в хованки? 

12. Хто врятував Мумі – троля?  
 

 

21.04 

Т.Янсон. «Капелюх чарівника». Персонажі твору 

                1. Туве Янсон "Чарівний капелюх" (частина 7 із 7) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hdg8lW02XJ8&list=PLnfAMQh0CEPOTWSvgt508VarqQWyvTeKe&i

ndex=7 

2. Вікторина   «Кому належать слова»(письмово) 

1. « Клянусь своїм хвостом»  

2. «Я побажала б собі очки, як в дерев’яної королеви»  

3. « В мене важко на серці, тому що Снусмумрик пішов!»  

4. « Моя сумка пропала. А мені без неї не обійтись!» 

5. « У мене є план, але він стосується тільки мене одного!» 

6. «Я буду займатися ботанікою!.. Зберу найкращий гербарій на світі» 

7. «Я хочу власну лодку!» 

8. «Це винятковий випадок! Необхідно провести збори!» 

 

2. Виконати тести       https://naurok.com.ua/test/start/124189 

                                                         https://naurok.com.ua/test/start/68309 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDlLGT01jpA
https://www.youtube.com/watch?v=Hdg8lW02XJ8&list=PLnfAMQh0CEPOTWSvgt508VarqQWyvTeKe&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Hdg8lW02XJ8&list=PLnfAMQh0CEPOTWSvgt508VarqQWyvTeKe&index=7
https://naurok.com.ua/test/start/124189
https://naurok.com.ua/test/start/68309


24.04 

Т.Янсон. «Капелюх чарівника». Утілення в героях твору ідей 

1. Відповісти на питання (письмово,коротко) 

1. Чому сім’я мумі – тролів вирушила з друзями до річки?  

2. Як це характеризує сім’ю?  

3. Яку назву дала лодці Мумі – мама, знайдену на березі річки?  

4.  Як називається острів на який прибули мандрівники?  

5.   Чому Хаттіфнати не чули ні слова з розмови Хемуеля та Снусмумрика?   

6. Навіщо Хаттіфнати залізли до Мумі – сім’ї в намет, в якому вони 

перечікували грозу?  

7. Чому Хаттіфнати   покинули  острів?   

8. Як мама запропонувала використати золото, знайдене на острові? 

 

 

Виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/start/67447 

https://naurok.com.ua/test/start/66528 

https://naurok.com.ua/test/start/8302 

 

 

 

https://naurok.com.ua/test/start/67447
https://naurok.com.ua/test/start/66528
https://naurok.com.ua/test/start/8302

