ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
з 26.04.2021 по 30.04.2021
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Понеділок 26.04
Укр.мова
Укр.літ

3

Заруб.літ

4

Англ.мова

5

Географія

6

Біологія
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Вівторок 27.04
Укр.мова

2

Фізкультура

3

Комп. Графіка

4

Худ.Культура

5

Малюнок

Параграф 62, вивчити, впр. 529,530,531
Опрацювати статті підручника на с.247-248.
Вивчити терміни.
Прочитати статтю про Роберта Шеклі с. 216-217
Прочитати оповідання Р. Шеклі «Запах думки»
с.218-223. Виписати назви тварин, які
переслідували головного героя.
впр.10, с.185 – усно відповісти на запитання;
впр.11, с.185 – 186 - письмово
Параграф 54 вчити.

Тема 4 параграф 48- 49. Опрацювати.
2. Охарактеризуйте угруповання мішаного лісу,
суходільної луки, степу,
болота за
характерними ознаками: вологість, посухостійкі
рослини, вологолюбні рослини, дерева,
чагарники,трави.
3. Виконайте тести на стор. 183.

Параграф60- 62(повторити), 63 вивчити
впр.539,542, 544
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)
Слухати музику : Бах: Токата і фуга «d
moll»; Шуберт, «Аве Марія»; Рахманінов,
«Дзвони», «Літургія»).
Створити композицію «Весняні квіти»

Композиція

Виконати ескіз серветки до Великодня.
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Середа 28.04
Історія

Параграф 49 (2) вчити.
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Географія

3

Математика
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Основи здоров’я
Укр.мова
Укр.Літ

6
7

Четвер 29.04
1 Музичне мистецтво
2 Математика
3 Англ. мова

4 Математика
5 Біологія

6 Живопис
П′ятниця 30.04
1 Фізкультура

2 Заруб. Література
3 Історія
4 Математика
5 Труд. Навчання

Параграф 55 вчити.

Вивчити §32. Застосування рівнянь до
розвязування задач. Переглянути відеоурок за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=MsW2cCV1V5k
№1437, №1438
Параграф 64,вивчити, впр 547, 549
Вивчити одну гумореску напам'ять (на вибір)

Послухати «Святкову увертюру» Д.Шостаковича
№1440, №1442, №1444
впр. 12, с.186 - підготувати проєкт “Ukraine” (знайти
цікаву інформацію про країну, намалювати або
наклеїти вирізки з журналів до теми); в.р. –
презентувати проєкт.
№1440, №1442, №1444
Тема 4 параграф 50. Опрацювати.
2. Поміркуйте і дайте письмову відповідьна питання:
„Чому людина веде боротьбу з бур’янами?”
3. Про значення рослин для життя на планеті Земля та
людини більше дізнайтесь на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=SCeFEsx0UME
Намалювати композицію « Великоднє дерево»
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)
Скласти пам′ятку або написати лист-пораду
тому, хто опинився у надзвичайній ситуації
(Р. Шеклі «Запах думки»)
Параграфи 39-42 повторити.
№1448, №1450

Хлопці : Об 'єкт проектної діяльності № б:
декоративний свічник:
Тема. Технологічний процес виготовлення виробу:

виготовлення макету.
Дівчата: Проєкт серветка. Вишивання елементів
візерунка вивченими швами.
6 Інформатика

Вивчити §3.2.
https://www.youtube.com/watch?v=SzNBWtG6n-8
https://www.youtube.com/watch?v=pKeejF38d2c

