ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
Укр.мова
Історія
Зарубіжна
література
Біологія

Труди (хлопці)

18.04.2022
Контрольна робота з теми «Числівник» (тестові завдання)
Посилання на тест https://vseosvita.ua/test/start/vnh687
Параграф 47
ПЧ. Прочитати твір Р. Бредбері «Все літо в один день»
1. Тема 3.Параграф 42. Опрацювати.
2. Виконайте лабораторне дослыдження «Будова моху» стор. 157
- 158.
3. Ознайомтесь з матеріалами відео уроку «Будова моху»
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=MD7lS8VLiaA
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

Труди (дівчата) Проєкт "Мішечок для дрібничек" . Оздоблення виробу за власним
ескізом
Англ.мова
Навколо світу. С.167 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.1
– 4, с.167 – 170 – опрацювати усно; впр.6, с.170 – вивчити вірш.

Математика
Укр.літ.

Історія
Географія
Худ.культ
Комп'ютерна
графіка
Англ.мова

Зарубіжна
література
Математика
Математика

19.04
Розв'язування задач і вправ 1383,1385
Контрольна робота за розділом «Пригоди і романтика». Написати
твір на тему: «Кожна пригода — до мужності дорога, а мрія у
кожного в серці живе» (за вивченими творами В. Нестайка, Я.
Стельмаха, Лесі Вороніної)
Параграф 48
Параграф 48
"Символіка української писанки"
Опрацювати відеолекцію за посиланням: https://cutt.ly/1FGaQdr
20.04
Означений артикль the. Розвиток граматичних навичок. с.171 –
опрацювати правило; 4 – 6б. – впр.1, с.172 – письмово; 7 – 9б. впр.1, 2, с.172 – письмово; 10 – 12б. - впр.1, 2, 3(А), с.172 - 173 –
письмово
Контрольна робота з теми «Поетичне бачення світу. Образ
майбутнього в літературі». Виконати тестові завдання.
Розв'язування задач і вправ 1387,1389
Розв'язування задач і вправ 1391,1393

Основи
здоров'я
Музика
Математика
Укр.мова.
Географія
Композиція

§27 прочитати, записати основні поняття. Намалювати малюнок
за темою.
Слухати твір А. Марчелло «Концерт ре мінор» для гобою і
струнних.
21.04.
Рівняння. Основні властивості рівняння параграф 31 1416,1418
Контрольний письмовий твір розповідного характеру з елементами
роздуму в художньому стилі «Що я роблю для здійснення своєї
мрії»
Параграф 48
Розробити декоративний стрічковий орнамент

Біологія

1. Тема 3.Параграф 43. Опрацювати.
2. Виконайте лабораторне дослідження. Будова папоротей
(стор.162).
3. Підготуйте міні – проект»Як утворився торф і вугілля»
https://www.youtube.com/watch?v=MD7lS8VLiaA&authuser=0
22.04

Малюнок
Укр.літ.

Намалювати весняний натюрморт
Підручник:
https://portfel.info/load/6_klas/ukrajinska_literatura/avramenko/60-1-0845
С.233 – опрацювати, виразно читати байку «Щука»
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-movazabolotniy-6-klas.html
С.190-191 – вивчити правила, виконати вправу 504
Намалювати улюблену м `яку іграшку.

Укр.мова
Живопис
Інформатика

Малюнок
Укр.літ.
Укр.мова
Інформатика
Живопис

п. 3.3. Повторити.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wAHAq0J
За технічної можливості:виконати Практичну роботу 6 (с. 119)
23.04
Намалювати весняний натюрморт
С. 232 – читати, переказувати
Аналіз контрольного твору
п. 3.3. Повторити.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/wAHAq0J
Намалювати писанку

