ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
з 11.01.2021 по 22.01.2021
Предмет
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література

Англ.мова

Географія
Біологія
Фізкультура
Укр.мова
Фізкультура
Комп.графіка
Укр.мова
Малюнок
Композиція

Історія
Географія
Математика
Основи здоров'я
Укр.мова
Укр.література
Музичне мистецтво

Завдання
11.01.2021
Параграф 33 опрацювати, вправа 276,277, 279(на вибір)
Читати та переказувати твір «Казка про яян» Емми
Андієвської, відпов.на запитання с. 114
Позакласне читання. Читати роман Д. Дефо «Життя і
незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо».
Скласти «ланцюжок» послідовності дій героя. Намалювати
ілюстрації до твору.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=qRau33I2y5w
впр. 1, с.92 (записати нові слова в словник, вивчити);
впр.3, с.93 (усно підібрати вирази до малюнків); впр.4,
с.94 (письмово).
пар.28 вчити
Тема 3. Параграф 21. Опрацювати.
2. Дати письмову відповідь на питання:"У чому полягають
відмінності клітини рослин від клітин тварин і бактерій?"
Виконати руханку
12.01.2021
Параграф34(опрацювати), вправа 281(усно), 282,283,286
Виконати руханку
Ознайомитись з відеолекцією за посиланням:
https://cutt.ly/1jdels7
Параграф 35, вправа 291,292,296,297
Абстрактна композиція в контрастному колориті.
Практичне завдання «Мій настрій».
Глибинно-просторова композиція (компонування об’єктів
у просторі) . Підібрати зображення глибинно-просторової
композиції в архітектурі, ландшафті, інтер'єрі.
13.01.2021
пар.25, пар.38 вчити
пар.29(ст.114-116)вчити
Завантажити підручник https://pidruchnyk.com.ua/525matematika-tarasenkova-bogatirova-6-klas.html
Повторити §11. №488, 506
§14 прочитати, записати висновки. Оформити креативний
плакат «Життя без куріння та алкоголю»
Параграф 36, вправа 301, 302(усно), 307,(усно), 309
Читати твір Емми Андіевської «Говорюща риба»,
відповідати на запитання
14.01.2021
Слухати улюблену музику

Математика
Англ.мова
Математика
Біологія
Худ. культура
Живопис
Фізкультура
Заруб.література
Історія
Математика
Труд.навчання

Інформатика

Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Англ.мова

Географія
Біологія
Фізкультура

§12 Відношення та його властивості. №525, №526, №527,
https://www.youtube.com/watch?v=n3z8foDD8Yk
с. 96 (записати нові слова в словник, вивчити); впр. 2,
с.94 - 95 (читати, перекладати, дібрати назви до текстів)
№529, №538
1. Тема 3. Параграф 22. Опрацювати.
2. Сторінка 86. Дайте письмову відповідь на запитання 1-2.
Знайти легенди про Крим
Намалювати ілюстрацію до улюбленої казки
15.01.2021
Виконати ранкову зарядку
Позакласне читання. Дочитати роман Д. Дефо «Життя і
незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо».
Виконати тестові завдання
пар.26 вчити
§13 Пропорція та її властивості. №561, №562
https://www.youtube.com/watch?v=p4SmUKUcZzk
Хлопці: Проєкт . Підставка під горнятко.
Підібрати інформацію до проєкту. Підібрати моделіаналоги .
Дівчата: Проєкт. Топіарій-магнит.
Підібрати інформацію до проєкту. Підібрати моделіаналоги.
Опрацювати матеріал посібника
http://internatputivl.com/2020-2021/sichen/dist/posibnik.pdf
Робота над проєктом
Створення презентації «Моя сім`я» (мінімум 15 слайдів з
текстовою інформацією, фотоматеріалами, анімацією
тощо)
18.01.2021
Параграф37, вправа 311, 312(усно), 313,315
https://www.youtube.com/watch?v=_2Bq-SCIau4
Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки» (читати до
с.135)
Знати відомості про А. П. Чехова. Прочитати оповідання
Чехова «Хамелеон». Скласти гроно «Очумєлов»
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=7vTPpCGK85w
с. 98 (записати нові слова в словник, вивчити); впр. 1,
с.98 (письмово)
пар.29(ст.117-119)вчити
Тема 3. Параграф 23. Опрацювати.
2. Стор. 91-92. Виконайте тести
Виконати руханку
19.01.2021

Укр.мова
Фізкультура
Комп.графіка

Укр.мова
Малюнок
Композиція
Історія
Географія
Математика
Основи здоров'я
Укр.мова
Укр.література
Музичне мистецтво
Математика
Англ.мова

Параграф 38, вправа319, 321,323
https://www.youtube.com/watch?v=d0wQL5PIeSE
Виконати руханку
За технічної можливості:
- скачати та встановити офісний пакет LibreOffice;
- виконати практичну роботу 1.
Відео – за посиланням: https://cutt.ly/9jdeAWD
Параграф37-38 (повторити), вправа325,326, 327(усно)
Контраст. Нюанс. Виконання квітки на контрастному або
нюансному тлі.
Глибинно-просторова композиція. Намалювати ескіз свого
будинку.
20.01.2021
пар. 30 вчити
пар.30 вчити.
Повторити §13 Пропорція та її властивості.
№572, №576
§15 прочитати, зробити конспект. Розробити соціальну
рекламу «Убережи себе від ВІЛ!»
Вправа 329 виконати тести
Всеволод Нестайко «Тореадори з Васюківки» дочитати.
21.01.2021
Слухати улюблену музику
§14 Пряма та обернена пропорційні залежності
https://www.youtube.com/watch?v=ozailojcOVg
№590, №594
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=RpdLUv0CQRQ
впр. 2, с.99 (письмово); впр. 1, с.101 (читати, порівняти
речення)

Математика
Біологія

№604, №605
Тема 3. Параграф 24. Опрацювати.
2. Поміркуйте і дайте письмову відповідь на питання:"Які
видозмінені корені ви вживаєте в їжу?"

Худ. культура

Кримські гори та пов’язані з
Підготувати розповідь однієї легенди

Живопис

Історія

Намалювати натюрморт з м'якою іграшкою.
22.01.2021
Виконати ранкову зарядку
Прочитати оповідання Чехова «Товстий і тонкий».
Виконати тестові завдання
пар.31 вчити.

Математика

Узагальнення матеріалу про відношення і пропорції.

Фізкультура
Заруб.література

ними

легенди.

Труд.навчання

Інформатика

Переглянути відеолекцію
https://www.youtube.com/watch?v=_02fGiCbbxU
Хлопці: Розробити ескіз підставки . Зробити опис .
Скласти план роботи над виробом.
Дівчата: Розробити ескіз топіарію. Зробити опис . Скласти
план роботи над виробом.
Робота над проєктом «Моя сім`я» (мінімум 15 слайдів з
текстовою інформацією, фотоматеріалами, анімацією
тощо)

