ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
з 19.04.2021 по 23.04.2021
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Понеділок 19.04
Укр.мова

2

Укр.літ
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Заруб.літ
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Англ.мова
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Географія
Біологія
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Вівторок 20.04
Укр.мова
Фізкультура

3

Комп. Графіка

4
5

Худ.Культура
Малюнок

С. 191 вивчити розряди. Параграф 60, вивчити,
впр. 508,509,511
Виразно читати байку С. Руданського «Добре
торгувалось»
Прочитати статтю про Рея Дугласа Бредбері с.
208-210
Прочитати оповідання Бредбері «Усмішка»
с.211-215
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=cBCqDRX5YfA
4 - 7 б. – впр. 1, с.180 (письмово);
8 – 12 б. - впр. 1, с.180, впр.2, с.180 (письмово)
П.51 вчити
1. Тема 4 параграф 45- 46. Опрацювати.
2. Ознайомитись і виконати практичну роботу 3
„Порівняння будови
мохів,папоротей та покритонасінних (квіткових)
рослин” (стор.170).
3. Використовуючи інтернет-ресурси та інші
джерела інформації, підготуйте
короткі доповіді про основні
зернові,зернобобові,овочеві,плодові культури
України.
Параграф60(повторити), впр.513,516
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)
За технічної можливості:
- створити 1-2 декоративні зображення народних
іграшок в доступному графічному редакторі (на
ваш
вибір)
Прочитати біблійну Легенду про блудного сина
Створити композицію на вільну тему з

6

Композиція

передаванням статичності або динамічності.
Теми композицій: «Сум», «Радість», «Рух»,
«Спокій»
Композиція в декоративно-ужитковому
мистецтві. Завдання. Створити декор
декоративно-ужиткового виробу( за власним
вибором).
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Середа 21.04
Історія
Географія
Математика

4

Основи здоров’я

5
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Укр.мова
Укр.Літ

Четвер
22.04
Музичне
мистецтво
Математика
Англ. мова
Математика
Біологія

Всесвітня історія П.49(І) вчити.
П.52 вчити.
Вивчити §31. Рівняння. Основні властивості
рівнянь
Переглянути відеоурок за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=DhPO1Fzbg9w
№1412, №1415
§26 прочитати, записати висновки. Намалювати
домашню аптечку та ліки,
які в ній зберігаються.
Параграф 61,вивчити, впр 519, 522,523
Читати «Гуменний «С.Руданського, відпов. На
запитання на с. 245

Опрацювати біографію Л.ван Бетховена, прослухати симфонію
№3
№1417, №1421
впр. 3, 4, с.181 – 182 (усно доповнити речення)
№1417, №1421
1. Тема 4 параграф 47. Опрацювати.
2. Виконати практичну роботу 4 „Вибір видів кімнатних рослин
для
вирощування в певних умовах” (стор.190).
3. Поміркуйте та наведіть приклади рослин,які пристосовані до
різних умов
середовища: морозостійкі, світолюбні, тіньовитривалі,
теплолюбні,
холодолюбні,вологолюбні, посухостійкі
Намалювати композицію « Великоднє дерево»

6 Живопис
П′ятниця
23.04
1 Фізкультура Ранкова зарядка, вправи на гнучкість(10вправ), підняття тулуба з
положення лежачи (2по 27-хлопці), (2по 24 – дівчата).Згинаннята
розгинання рук у положенні лежачи(2 по23- хлопці), (2по10 –

дівчата)
2 Заруб.
Скласти письмовий план сюжету оповідання
Література
Бредбері «Усмішка». Намалювати ілюстрації
до твору.
3 Історія
П.46 Повторити
4 Математика №1427 (використовувати властивість пропорції)

5 Труд.
Навчання

Хлопці : Об єкт проектної діяльності № б: декоративний свічник:
Тема. Конструювання деталей виробу. Складання композиції для
оздоблення.
Технологія та особливості виготовлення виробу. Добір
інструментів та матеріалів для свічника
Дівчата: Міні-проєкт.Здоров я і краса. Технологія догляду за
волоссям.
Завдання. Знайти інформацію про типи волосся. Зовнішній вигляд
волосся і стан здоров’я людини.
Фактори, що впливають на стан волосся. Скласти памятку
догляду за волоссям. Зробити фото
красивої зачіски .

6 Інформатик
а

Вивчити §3.1.
https://www.youtube.com/watch?v=0p5je-VPbX4
https://www.youtube.com/watch?v=35YHa7v5bKM

