
Домашні завдання з української мови та літератури для учнів 5, 6-А, 7А класів 

Вчитель:  С.К. Холодницька  

 

Українська мова (10-20.03.2020) 

Клас Тема Завдання  Матеріали 

5 Фонетика. 
Найпоширеніші 
випадки чергування 
звуків. 

Списати і вивчити вірші  
Т. Шевченка «Садок 
вишневий коло хати» та 
«За сонцем хмаронька 
встає». Підкреслити е, и. 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-

klas/ukrmova/ukranska-mova-5-klas--glazova-o-p-/ 

6А Числівник як 
частина мови. 
Морфологічні 
ознаки, синтаксична 
роль. 

Скласти твір = мініатюру 
« Мій розпорядок дня», 
вживаючи числівники. 
Записати і провідміняти  
числівники 25, 18, 103. 

https://pidruchnyk.com.ua/502-ukrayinska-mova-

yermolenko-sichova-zhuk-6-klas-2014.html 

7А Сполучник як 
частина мови. 
Розряди. 
Морфологічні 
ознаки, синтаксична 
роль. 

Списати 10 речень з 
підручника історії або 
укр.літ. Підкреслити 
сполучники. Вивчити з 
підручника правило 
«Сполучник»  

https://pidruchnyk.com.ua/775-ukrmova-7klas-

zabolotnyy-2015.html 
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Українська література (10-20.03.2020) 

5 Біографія 
Т. Шевченка. 
Вивчення поезії 
напам’ять «Садок 
вишневий коло 
хати» 

 

Написати реферат на 
тему «Біографія 
Т.Г. Шевченка»,  
вивчити вірш напам’ять.  

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-

klas/2-ukranska-lteratura-5-klas/ukranska-lteratura-5-

klas--avramenko-o-m-/ 

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

6А Всеволод Нестайко 
«Тореадори з 
Васюківки».  

Прочитати біографію 
В.Нестайка та його твір 
про пригоди Яви та 
Павлуші. ТЛ. Гумор, 
сатира. 

https://pidruchnyk.com.ua/523-ukrayinska-lteratura-

kovalenko-6-klas.html 

https://www.youtube.com/watch?v=KyD3cUrZVXM 

7А І.Гаврош 
«Неймовірні 
пригоди Івана 
Сили» 

Втілення образу 
непереможного 
українського народу у 
творі «Іван Сила» -
написати твір-мініатюру. 
Переглянути фільм. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Фірцак_Іван_Федорович 

https://www.youtube.com/watch?v=zQIAnUMZ4HU 

Українська мова (30.03-3.04) 

5 Фонетика. Основні 
випадки чергування 
у-в, і-й. Правило 

Скласти невеличку 
розповідь «Як я 
допомагаю вдома 
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милозвучності укр 
мови. 

батькам під час 
карантину»,  
використовуючи  у-в, і-й. 
Підкреслити їх. 

6А Числівник. 
Параграф 55. 

Виконати вправи 
457,456. 

Вивчити розряди 
числівників. 

https://pidruchnyk.com.ua/502-ukrayinska-mova-

yermolenko-sichova-zhuk-6-klas-2014.html 

7А Прийменник як 
частина мови. 
Розряди. Написання 
прийменників. 

Скласти діалог «Як я 
допомагаю вдома», 
використовуючи 
прийменники. 
Підкреслити їх. Вивчити 
правило. 

https://pidruchnyk.com.ua/775-ukrmova-7klas-

zabolotnyy-2015.html 

 укр. літ. (30.03 -
3.04.2020) 

  

 

5 Усна народна 
творчість. Загадки.  

Вивчити і записати  5 
загадок (с.113,115). 
Намалювати малюнок. 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-

klas/2-ukranska-lteratura-5-klas/ukranska-lteratura-5-

klas--avramenko-o-m-/ 

6А Л.Глібов. Біографія. 
«Щука». 

Прочитати, записати 
біографію письменника, 
вивчити байку напам’ять. 

https://pidruchnyk.com.ua/523-ukrayinska-lteratura-

kovalenko-6-klas.html 

7А А.Малишко «Пісня Вивчити вірші напам’ять. https://www.youtube.com/watch?v=FPTh2uzc9u0 
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про рушник», 
«Вчителька». 

Записати біографію поета 
у хронологічну таблицю. 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-

pidruchnikiv/elektronni-versiyi-pidruchnikiv-dlya-

uchniv-7-h-klasiv-2/ukrayinska-literatura/ 
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