ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
Предмет
Завдання
01.11.2021
Укр.мова
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-movazabolotniy-6-klas.html
С. 60 – повторити правило, виконати вправу 153
Історія
§ 11 вчити.
Зарубіжна література
Прочитати 14,17,18 розділи роману Ж. Верна
«П’ятнадцятирічний капітан»
Біологія
§11. Опрацювати. Виписати функції органел рослинної
клітини.
Труди (хлопці)
Технологічний процес виготовлення брелока:
обпилювання, розпилювання отворів, сверління ,
шліфування.
Труди (дівчата)
Підготовка матеріалів, шаблонів. Складання технологічної
послідовності з виготовлення прикраси
Англ.мова
Про мене. Самостійна робота. Впр.12, с.40 – письмово
доповнити речення.
Фіз-ра
Виконання комплексу ЗРВ на розтягування 8-10в.
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 2*20(х),2*10(д)
Повільний біг до 5 хв.
02.11.2021
Математика
Розв’язування задач та вправ. №281,283
Укр.мова
с.62 – вивчити правило, виконати вправу 153
Укр.літ.
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/506-ukrayinskalteratura-avramenko-6-klas-2014.html
С. 43-44 – прочитати про Т.Г.Шевченка. Вміти
переказувати.
С. 44-45 – читати виразно поезію «Думка». Намалювати
ілюстрацію до вірша (за бажанням)
Історія
§ 12 вчити.
Георгафія
§ 12 вчити.
Худ.культура
Прочитати міф про Берегиню.
03.11.2021
Англ.мова
с.41 – 42 – записати слова в словник, перекласти,
вивчити; с.41 – 42 – читати, перекладати.
Зарубіжна література
Прочитати 1,2,6,7 розділи (ІІч.) роману Ж. Верна
«П’ятнадцятирічний капітан»
Математика
Розв’язування задач та вправ. №289,291
Математика
Розв’язування задач та вправ. №293,295
Основи здоров'я
Харчування і здоров’я. Значення води і харчування для
розвитку і здоров’я підлітків.§5 прочитати, записати
висновок та виконати проєкт на с.30.
Музика
Переглянути кінофільм " Амодест"
Комп’ютерна графіка
Опрацювати відеолекцію за посиланням:
https://cutt.ly/4RLvzOd

Математика
Укр.мова
Георгафія
Композиція

04.11.2021
Розв’язування задач та вправ. №308,310
С.63 – вивчити правило. Виконати вправи 157,158
§ 13 вчити.
Застосування обємної композиції. Скульптура. Зліпити (
пластилін, тісто) об'ємну фігуру( за вибором).

Фіз-ра

Виконання комплексу ЗРВ на розтягування 8-10в.
Згинання та розгинання рук в упорі лежачі 2*20(х),2*10(д)
Повільний біг до 5 хв.

Біологія

§12. Опрацювати. Перевірте здобуті знання на стор. 47
(виконати письмово).
3. Ознайомтесь з матеріалами відеолекції про ріст і
розмноження клітин на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=Yivvf5e3kWE
05.11.2021

Малюнок

Намалювати фантастичний пейзаж

Укр.літ.
Укр.мова

С. 45-47 – читати поетичний твір «Іван Підкова»,
с. 48 – виконати завдання 8,9,10
С.65 – вивчити правило. Виконати вправи 163,164

Живопис

Намалювати натюрморт з 2х предметів.

Фіз-ра

Виконання комплексу ЗРВ на гнучкість8-10в.
Повільний біг до 5 хв.

Інформатика

п. 2.2. Опрацювати.
Відповісти на запитання: 1-11 на с. 55-56
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/3RLbofj

