ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
з 05.05.2021 по 07.05.2021

1

Середа 05.05
Історія

2

Географія

3

Математика

4

Основи здоров’я

5

Укр.мова

6

Укр.Літ

Четвер 06.05
1 Музичне мистецтво
2 Математика
3 Англ. мова

Параграф 49(3) вчити. .

Параграф 54 вчити

Вивчити §33. Перпендикулярні та паралельні
прямі. Переглянути відеоурок за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=0trVTvlmkvc
№1487, №1489, №1491
§28 прочитати, записати висновки. Разом з
дорослими зробити маску.
Параграф 63 опрацювати. Виписати з
підручника літератури 8 речень із займенниками
різних розрядів.
Вивчити декілька анекдотів про школу

Послухати «Святкову увертюру» Д.Шостаковича
№1494, №1496, №1497№1501
Виконати самостійну роботу по темі “Travelling”
Test Travelling Form - 6
I Translate into Ukrainian (Перекласти на укр.. м.) –
4б.
1 travelling by bus
2 travelling by ship
3 travelling by train
4 fast
5 a travel document
6 use the language
7 learn about different culture
8 buy souvenirs
9 make new friends
II Fill in should/ shouldn’t (Вставити підходяще
слово should або shouldn’t) - 4б.
1 Your plane leaves at 10.00. You … (to get) to the
airport by 8.00
2 If you travel by underground in London, you … (to
remember) to press the button on the door to
open it.

4 Математика
5 Біологія

6 Живопис
П′ятниця 07.05
1 Фізкультура

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

3 You … (to keep) an eye on your personal luggage.
Someone can steal it.
4 You … (to waste ) your money on things you don’t
need.
5 You … (to walk ) alone in new city. You can get
lost.
6 When you go to London. You … (to visit)
Westminster Abbey.
IІІ Answer the questions (Відповісти на запитання)
– 4б.
1 Do you like to travel?
2 Why do people travel ?
3 What is your favourite means of travelling?
4 Where do people pack their luggage?
5 How long does it take you to get to school?
6 How do you get to school?
№1494, №1496, №1497№1501
Тема 5 параграф 51. Опрацювати.
2. Поміркуйте і дайте письмову відповідьна
питання: „Які риси відрізняють
гриби від рослин і тварин?”
3. Про будову грибів більше дізнайтесь на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=YnyVX2mrOFc
Намалювати композицію « Весняний дощик»
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 –
дівчата)
Написати твір «Яким я бачу майбутнє людства»
(За творами Р. Бредбері «Усмішка» та Р. Шеклі
«Запах думок»)
Параграф 46 повторити.

№1505, №1507

Об єкт проектної діяльності № б: декоративний
свічник:
Тема. Технологічний процес виготовлення виробу
декоративного свічника
природного матеріалу (за власним вибором) .
виготовлення макету.
Дівчата: Проєкт серветка. Вишивання елементів
візерунка вивченими швами.

6 Інформатика

Вивчити §3.3.
https://www.youtube.com/watch?v=BEtmdu_keMQ
https://www.youtube.com/watch?v=m8anGNtkmjk

