ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
Предмет
Завдання
15.11.2021
Укр.мова
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-movazabolotniy-6-klas.html
С. 80 – вивчити правило. Виконати вправу 191 (І,ІІ) та
196(високий рівень)
Історія
Параграф 14 вчити.
Зарубіжна література
Контрольна робота з теми «Пригоди і фантастика»
Біологія
1. Тема 2.Параграф 15. Опрацювати.
2. Ознайомитись зі сторінкою майбутнього біолога на
стор.60 - 61.
3. Ознайомтесь з матеріалами відеолекції про
одноклітинних організмів,здатних до фотосинтезу на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=TcUgDhqPxoE
Труди (хлопці)
Об'єкт проектної діяльності № 3: серветниця. Тема. Вибір
об'єкта проектування. Особливості виготовлення виробу.
Вироби-аналоги серветниці. Конструювання форми стінки
серветниці (фантазування або біоформи). Поняття про
розгортку. Виконання ескізу розгортки з урахуванням
масштабу .
Труди (дівчата)
Виготовлення спроектованої прикраси з фотографуванням
етапів виконання виробу.
Англ.мова
с.55 – записати, перекласти, вивчити слова; с.56 – читати,
перекладати; в.р. – вивчити текст
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.
16.11.2021
Математика
"Ділення дробів.Знаходження числа за його дробом"
параграф 10 №414,417
Укр.мова
С.233 – опрацювати. Описати власну кімнату.
Укр.літ.
Дочитати роман В. Рутківського «Джури козака Швайки»
Історія
Параграф 15 вчити.
Георгафія
Параграф 16 вчити
Худ.культура
Переказувати легенду про заснування міста Суми, Київ.
17.11.2021
Англ.мова
Впр.3, с.57 – 58 – читати, перекладати; впр.4, 5, с.59 письмово
Зарубіжна література
ПЧ. Прочитати твір О. Генрі «Вождь червоношкірих»
Математика
"Розв'язування задач і вправ"№420
Математика
"Розв'язуванням задач і вправ"№423
Основи здоров'я
Профілактика йододефіциту і діабету. Правила купівлі,
обробки і зберігання харчових продуктів. §7 прочитати,
записати висновок. Написати 2-3 загадки про корисні
продукти харчування.

Музика
Комп’ютерна графіка
Математика
Укр.мова
Георгафія
Композиція
Фіз-ра
Біологія

Малюнок
Укр.літ.

Укр.мова
Живопис
Фіз-ра
Інформатика

Опрацювати біографію Лесі Дичко
Опрацювати відеолекцію за посиланням:
https://cutt.ly/JTfpgXw
18.11.2021
"Розв'язування задач і вправ"№425,429
С.82-83 – вивчити правило. Виконати вправи 202, 204
Параграф 17 вчити
Декоративно-прикладне мистецтво - різьблення , кераміка.
Виконати ескіз оздоблення керамічного виробу
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.
1. Тема 2. Параграф 16. Опрацювати.
2. Поміркуйте і дайте відповідь на питання : «Чому
дріжджове тісто треба тримати в темному місці?»
19.11.2021
Виконати композицію «Шторм на морі»
Розвиток мовлення. Написати твір-характеристику одного
з персонажів (на вибір учня) роману В. Рутківського
«Джури козака Швайки»
На допомогу учням:
ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЯ ЛІТЕРАТУРНОГО
ТВОРУ
1. Дані про героя ( з якої книги, головний чи другорядний,
центральний чи епізодичний).
2. Портрет героя (якщо змінюється, то як?).
3. Вчинки героя. Як вони розкривають його внутрішній
світ? 4. Мова героя.
5. Ставлення до героя інших персонажів твору. Чим воно
зумовлене?
6. Додаткові художні відомості (деталі, описи, тощо, які
характеризують внутрішній світ героя, зміни, які з ним
відбуваються).
7. Ставлення автора до свого героя.
8. Ваше ставлення до героя
С.86 – вивчити правило. Виконати вправи 211, 212
Намалювати зимуючих птахів.
Виконання комплексу ЗРВ на гнучкість8-10в.
Повільний біг до 5 хв.
п. 2.3. Повторити.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/VTwmVFd
За технічної можливості створити презентацію з ефектами
анімації, руху об’єктів «Веселе Сонечко»

