ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
28.03.2022
Укр.мова
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-movazabolotniy-6-klas.html
С.164, 167 – вивчити правило. Виконати вправу 433 (І,ІІ), 434
Історія
п.40
Зарубіжна
Опрацювати статтю с. 197. Прочитати поему Г . Лонгфелло
література
"Пісня про Гайавату"( розділи "Дитинство Гайавати", "Перлисте
Перо"), скласти усне судження про вказані фрагменти.
Біологія
Опрацювати параграф 38. Виконати лабороторне дослідження.
Будова плода. ( Стор.142 - 143).
Труди (хлопці) Тема. Технологічний процес виготовлення накладок із дроту і (або)
тонколистового металу та оздоблення ними підставки. Складання
виробу.
Труди (дівчата) Проєкт "Мішечок для дрібничок". Пошук в інформаційних
джерелах моделей-аналогів
Англ.мова
с.148- записати, перекласти вивчити слова; впр.5, с.150опрацювати усно; впр.6, с.150- вивчити вірш

Математика
Укр.літ.

Історія
Географія
Худ.культ
Комп'ютерна
графіка
Англ.мова
Зарубіжна
література
Математика
Математика
Основи
здоров'я
Музика

29.03.
розв'язання задач і вправ 1157,1156(1-4)
Підручник:https://portfel.info/load/6_klas/ukrajinska_literatura/avrame
nko/60-1-0-845 С. 168-171 – читати, переказувати.
Написати твір-роздум на тему «Яким я бачу справжнього друга».
Використати на підтвердження своїх думок приклади з повісті Я.
Стельмаха «Митькозавр з Юрківки»
п.41
п.41
Прочитати Біблійну легенду "Вавилонська Вежа"
Повторити вивчений матеріал за посиланням:
https://cutt.ly/QAHPFfE
30.03.
Розвиток граматичних навичок. Самостійна робота.Впр.2, 4,7,
с.151-153- письмово
Підготувати переказ розділу "Люлька згоди" с.199.
розв'язання задач і вправ1160,1159
розв'язання задач і вправ 1164,1162
Запобігання ескалації конфліктів. §20 прочитати, виконати
завдання 6 с.100.
Послухати "Прощальну симфонію" Й.Гайдна

Математика
Укр.мова.
Георгафія
Композиція

31.03.
віднімання раціональних чисел параграф 27опрацювати
1188,1191,1194
С.168, 169 – вивчити правило. Виконати вправи 440, 449
п.42
Виконати ескіз декоративної композиції з рослинними мативами.

Біологія

Опрацювати параграф підручника 39. Поміркуйте і дайте відповідь
на питання: " Чим пояснити, що дворічні рослини цвітуть та
формують насіння і плоди на другому році життя?"
01.04

Малюнок
Укр.літ.
Укр.мова
Живопис

Створити композицію "Фантастичний пейзаж"
С.172-180 – читати, переказувати.
С.171, 172, 173 – вивчити правило. Виконати вправи 454, 459
Намалювати композицію " Великдень"

Інформатика

п. 3.3. Повторити.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wAHAq0J

Математика
Укр.літ
Історія
Географія
Худ. культура
Комп'ютерна
графіка

02.04
розв'язання задач і вправ 1193,1195
С.180-184 – читати, переказувати.
п.43-44
п.43
Прочитати Біблійну легенду про Каїна і Авеля
Опрацювати матеріал за посиланням:
https://cutt.ly/dDs8Kxr

