Завдання для дистанційного навчання на період корантину 6 класу
13.03.2020
Фізична культура.
Виконання ранкової гімнастики,вправи на гнучкість.
Українська мова.
§43(вивчити),вправа 361,363.
Географія.
§42,43
Трудове навчання.(хлопці)
Об'єкт проектної діяльності № 5: підставка під горнятко.
1.Вибір об'єкта проектування. Деревина — екологічний природний матеріал.
Збереження лісових насаджень.
Трудове навчання.(дівчата)
Виготовити декоративну квітку.
Комп'ютерна графіка.
Ознайомитись з відіолекціями за посиланнями:
https://www/yotube/com/watch?v=sZVolCU7BUq&list=PLafE3aTB6JO1RMHtyW
MKCyD4pm0xXQq7R&index=1
16.03.2020-20.03.2020
Музичне мистецтво.
Опрацювати тему §24.Прочитати біографію Л. ван Бетховина. Прослухати:
соната №14
Зарубіжна література.
Ознайомитися з біографію Роберта Бернса. Вивчити вірш"Моє серце в
верховині..."
Читати та переказувати 1 розділ "Пісні про Гайвату".

Українська мова.
§44(вивчити),вправа 365,вправа 368(усно),369,372.
Математика.
§26 Додавання раціональних
чисел.№1125,№1128,№1130,№1133,№1135,№1137,№1139,№1141.
Біологія.
Тема 4. §40-41 Опрацювати.
Стор 151,156-виконати тести і дати відповіді на питання (усно).
Поміркуйте. Чому водорості не трапляються на глибинах понад 265 м ?
(письмова відповідь).
Фізична культура.
Піднімання тулуба в сід з положення лежачі (юн)-2х25, (дів)-2х20.
Історія.
§39,40.
Англійська мова.
с. 148 записати нові слова в мовник,вивчити.
с.149 Do you know ? (читати, перекладати)
впр 6, с. 150 (вивчити вірш).
Композиція.
1 Відобразити в творчій роботі свої уявлення про майбутню професію.
Інформатика.
Ознайомитись з відіолекціями за посиланнями:
https://www/yotube/com/watch?v=TQIN-S12Y00
Основи здоров'я.
§ 23-24.

Українська література.
Дочитати повість Я. Стельмаха " Митькозавр з Юрьківки або Химера лісового
озера".
Малюнок.
Тема . Тварини.
Географія.
§44,45.
Художня культура.
Прочитати біблійну легенду про потоп.
Живопис.
Намалювати весняний пейзаж олівцем.
Комп'ютерна графіка.
Ознайомитись з відіолекціями за посиланнями:
https://www/yotube/com/watch?v=sZVolCU7BUq&list=PLafE3aTB6JO1RMHtyW
MKCyD4pm0xXQq7R&index=1
Трудове навчання.(хлопці)
. Місцеві традиції оздоблення виробів із деревини металом. Моделі-аналоги
підставки під горнятко.
Трудовое навчання. (дівчата)
Створити презентацію до проекту.
23.03.2020-27.03.2020. Канікули
30.03.2020-03.04.2020
Музичне мистецтво.
Опрацювати тему §25.Слухати твори вок. Колективу "Пікардійська терція".

Зарубіжна література.
Виразно читати вірш Джанні Родарі " Листівки з видами міст".
Контрольна робота "Поетичне бачення світу" тест.
Українська мова.
§45(вивчити),вправа 375- 377(усно),вправа378,379,381.
Математика.
§27 Віднімання раціональних чисел
чисел.№1185,№1188,№1191,№1194,№1196,№1197,№1199,№1206.
Біологія.
Тема 4. §42-43 Опрацювати.
Стор 163,1164-виконати тести і дати відповіді на питання (усно).
Завдання. Охарактеризуйте плаун булавоподібний, хвощ польовий, щитовник
чоловічий за планом: а) середовище зростання; б)корень; в) стебло; г)листни;
д) спосіб розмноження; е) значення в природі і житті людини.
стор. 164 (письмово ).
Фізична культура.
Згинання і розгинання рук в упорі лежачі (юнаки)-2х22, (дів)-2х10.
Історія.
§41.
Англійська мова.
с. 154 записати нові слова в словник,вивчити слова. Підготувати проект
Travtllinq.
с.156 ("Найкращий вид подорожей") написати текс англійською
мовою,намалювати відповідний малюнок, розповісти.
впр 6, с. 150 (вивчити вірш).

Композиція.
Підібрати ілюстрації декорування декоративно-ужиткових виробів.
Інформатика.
Ознайомитись з відіолекціями за посиланнями:
https://www/yotube/com/watch?v=e3dw1VAPslist=PLafE3aTB6JO1RMHtyWMKC
yD4pm0xXQq7R&index=14
Основи здоров'я.
§ 25.
Українська література.
Л. Вороніна, повість "Таємне товариство боягузів"
с.186-200 читати, переказувати.
с201-215 читати, переказувати.
Малюнок.
Тема . Композиція.
Географія.
§46,47.
Художня культура.
Прочитати біблійну легенду про Мойсея.
Живопис.
Намалювати весняний пейзаж фарбою.
Комп'ютерна графіка.
Ознайомитись з відіолекціями за посиланнями:
https://www/yotube/com/watch?v=40qiZvqiYDkl&list=PLafE3aTB6JO1RMHtyWM
KCyD4pm0XQq7R&index=2

Трудове навчання.(хлопці)
Конструювання виробу одним із методів (фантазування, біоформи). Виконання
ескізів деталей підставки. Виконання малюнка оздоблення підставки під
горнятко .
Трудовое навчання. (дівчата)
Підібрати ілюстрації виробів з паперової лози.

