ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
з 12.04.2021 по 16.04.2021
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Понеділок 12.04
Укр.мова
Укр.літ

3

Заруб.літ

4

Англ.мова

5
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Географія
Біологія

1
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Вівторок 13.04
Укр.мова
Фізкультура

3

Комп. Графіка

4

Худ.Культура

Параграф 56-57, повторити, впр.497, 498,501
Виразно читати байки Л.Глыбова «Муха і
бджола», «Жаба і віл», відп. На запитання 1-12
на стор. 241
Прочитати статтю про Джанні Родарі с. 202203 Виразно читати вірш «Листівки з видами
міст»
⸹3,4, с.197, 198 – опрацювати граматичне
правило, с.171 – вивчити
правило
4 б. – впр. 1, с.172 (письмово);
5 – 9 б. - впр. 1, с.172, впр.2, с.172 (письмово);
10 – 12б. - впр. 1, с.172, впр.2, с.172, впр.3,
с.173 (письмово)
П.49 вчити
1. Тема 4 параграф 43. Опрацювати.
2. Ознайомитись з проведенням лабороторного
дослідження „Будова
папоротей” (стор.162).
3. Використовуючи інтернет-ресурси та інші
джерела інформації, підготуйте
міні-проект: „Як утворився торф і кам яне
вугілля?”
Контрольна робота. Система вправ.
Ранкова зарядка, вправи на гнучкість(10вправ),
підняття тулуба з положення лежачи (2по 27хлопці), (2по 24 – дівчата).Згинаннята
розгинання рук у положенні лежачи(2 по23хлопці), (2по10 –дівчата)
Підготувати проєкт:
- зображення писанки або серветки в
доступному графічному редакторі (на ваш
вибір)
Підготувати розповідь «Великодні звичаї й
традиції українців»
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Малюнок
Композиція

Намалювати композицію «Квіти у вазі»
Композиція в декоративно-ужитковому
мистецтві. Ознайомитися з видами
декоративно-ужиткового мистецтва. підібрати
на кожен вид по 2 приклади( ілюстрації,
зображення).
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Середа 14.04
Історія
Географія
Математика

4

Основи здоров’я

5
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Укр.мова
Укр.Літ

1

Четвер 15.04
Музичне мистецтво

2

Математика

3

Англ. мова

4
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Математика
Біологія

6

Живопис
П′ятниця 16.04
Фізкультура

1

Всесвітня історія П.46 вчити.
П.50 вчити.
Вивчити §30. Вирази та їх спрощення.
Звернути увагу на правила розкриття дужок
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=s2Y2qdffHS0
(Записати завдання, які розвʼязані у відео).
§25 прочитати, записати висновки.
Намалювати плакат за даною темою.
Параграф 59,вивчити, впр 504, 505 (ІІ), 506
Розвиток мовлення. Написати твір «Народна
мудрість і мораль у байках»

Переглянути музичний мультфільм «Учень
чарівника»
Повторити §30. Вирази та їх спрощення.
Для закріплення переглянути відео за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=f-5BshWm5lg
№1381, №1383
впр.2, с.179 – підготувати проєкт за зразком “This
is me”
№1385, №1386
1. Тема 4 параграф 44. Опрацювати.
2. Ознайомитись і виконати лабороторне
дослідження „Будова голонасінних”
(стор.166).
3. Поміркуйте і дайте відповідь на питання:
„Чому на гірських схилах
висаджують сосну та яловець?”
Намалювати композицію « Веселі барви весни»
Ранкова зарядка, вправи на гнучкість(10вправ),
підняття тулуба з положення лежачи (2по 27хлопці), (2по 24 – дівчата).Згинаннята розгинання
рук у положенні лежачи(2 по23- хлопці), (2по10 –
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Заруб. Література

3
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Історія
Математика
Труд. Навчання

6

Інформатика

дівчата)
Підготуватися до контрольної роботи з теми
«Поетичне бачення світу»
П.47 вчити.
№1388, №1390
Хлопці : Об' єкт проектної діяльності № б:
декоративний свічник:
Вибір об 'єкта проектування. Оздоблення виробів
з деревини. Поняття про
якість виробу. Вплив різних чинників на якість
виробу. /моделі-аналоги
декоративного свічника з деревини
Дівчата: Міні-проєкт; Охайне житло ;. Гігієна
житла.
Скласти послідовність дій під час прибирання.
розробити правила користування побутовою
технікою для прибирання.
Захист проєктів «Моя сімʼя»
Викласти власні презентації в Microsoft Teams та
прислати на електронну скриньку (назва
презентації – власне прізвище)
ser-karpec@ukr.net

