
5 клас 

Українська мова 

27.04 

Усний докладний переказ розповідного тексту  

художнього стилю з елементами опису тварини 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SrWcysFT2k0&list=PLQeP_2ihkczvZwVJqAtADEfIP9-PnPi5F&index=36&t=0s 

 

1. Актуалізація опорних знань 
- Що таке твір опис? (висловлення про певні ознаки, властивості предмета, особи чи 

явища) 

- Що таке розповідь? (висловлення про події, що відбулися у певній послідовності) 

Розповідь → початок дії → розвиток дії → кінець дії 

- Чим розповідь відрізняється від опису? 

- Чи можуть поєднуватися різні типи мовлення в одному тексті? З якою метою? 

2. Прочитайте текст. Доведіть, що подане висловлювання є текстом. 

НАТАЛЧИНА ВТІХА 

Наталка жила в кривобокій халупчині на околиці села. Дівчина була вродлива, 

наче квіточка. 

У наймах Наталка заробила теля, з теляти виросла телиця. Була то єдина 

Наталчина втіха. Та довелося продати телицю сусідові, бо не було чого їсти. 

Вечорами, коли череда верталася в село, Наталка стояла біля воріт. 

Ось показувалася сіра телиця, вона була гарна, сита. Шерсть на ній аж вилискувала. 

Телиця повертала до Наталки голову й мукала. Дівчина прожогом кидалася до неї, 

обвивала руками її міцну шию, починала цілувати морду. Теличка стояла наче 

вкопана. Наталка виймала невеличку скибку хліба, давала теличці, а сама знов 

цілувала міцну сіру шию… 

Тут на Наталку гримав пастух. Вона відпускала телицю, проводила рукавом по 

очах і сумно дивилася їй услід (За О. Кониським). 

 

3. Робота з текстом  

*  Визначте тему й основну думку тексту. Виділіть вступ, основну частину й     

кінцівку. 

* Визначте, які типи мовлення поєднано в тексті. 

* Зі скількох мікротем складається текст? Назвіть їх у порядку розміщення. 

* Доберіть синоніми до виділених слів 

Прожогом – миттю, стрілою, дуже швидко;  

кидалася – бігла, прямувала, поривалася;  

вродлива – гарна, красива, миловидна, чудова;  

https://www.youtube.com/watch?v=SrWcysFT2k0&list=PLQeP_2ihkczvZwVJqAtADEfIP9-PnPi5F&index=36&t=0s


гримав – вигукував, кричав, здіймати галас, репетувати.  

 

 Хто така Наталка? 

 Як їй дісталося теля? 

 Чому вона продала телицю? 

 Чому дівчина чекала ввечері череду біля воріт? 

 Якою була телиця? 

 

4. Орієнтовний план 

1. Сирота Наталка 

2. Єдина Наталчина втіха. 

3. У чеканні череди. 

4. Гарна сита телиця. 

5. Наталчина прив’язаність до телички. 

6. Сумний погляд дівчинки. 

 

5. Прочитайте текст удруге. 

6. Докладно перекажіть текст за планом (розкажіть усно у вайбері, 

натиснувши значок мікрофон).  

 

29.04 

Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. 

 

1. Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою. 

 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8 

 

2. Опрацювати  матеріал підручника  сторінка 219 - 221 

3. Виконати вправу 508 

4. Виконати тести  

Розділові знаки в реченнях із прямою мовою.  

https://naurok.com.ua/test/start/307700 

 

Пряма мова 

https://naurok.com.ua/test/start/310193 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8
https://naurok.com.ua/test/start/307700
https://naurok.com.ua/test/start/310193


04.05 

Діалог. Розділові знаки при діалозі 

1. Діалог. Розділові знаки при діалозі 

https://www.youtube.com/watch?v=gyC5ii6XKvw 

2. Опрацювати  матеріал підручника  сторінка 222 - 223 

3. Виконати вправу 515 

4. Виконати тести  

діалог 

https://naurok.com.ua/test/start/310371 

 Складне речення. Пряма мова. Діалог 

https://naurok.com.ua/test/start/301923 

Пряма мова.Діалог  

https://naurok.com.ua/test/start/279692 

 

 

06.06 

Письмовий переказ розповідного тексту  

художнього стилю з елементами опису тварини 

 

"Собака - друг людини" (текст для переказу за простим планом). 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=gyC5ii6XKvw
https://naurok.com.ua/test/start/310371
https://naurok.com.ua/test/start/301923
https://naurok.com.ua/test/start/279692
https://www.youtube.com/watch?v=usVSEpZlaKE


 

08.05 

Контрольна робота 

Речення з однорідними членами. 

Звертання. Вставні слова. Складне речення. 

Пряма мова. Діалог 

 

                                                           https://naurok.com.ua/test/start/304926 

 

Аудіодиктант.  

Тиша 

https://www.youtube.com/watch?v=rUoz7mevX-0 

https://naurok.com.ua/test/start/304926
https://www.youtube.com/watch?v=rUoz7mevX-0

