ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 6 класу
з 08.11. – по 12.11.
Предмет
Завдання
08.11.2021
Укр.мова
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-movazabolotniy-6-klas.html
Виконати вправу 166 (І,ІІ)
Історія
§13вчити
Зарубіжна література
Дібрати цитатний матеріал для характеристики Діка Сенда
(Ж. Верн «П’ятнадцятирічний капітан»)
Біологія
Тема 2.Параграф 13. Опрацювати.
Виконати завдання на порівняння (письмово) на стор.51.
Труди (хлопці)
Тема. Складання виробу. Захист проекту
Труди (дівчата)

Виготовлення спроектованої прикраси з фотографуванням
етапів виконання виробу.

Англ.мова

– с.48 – 49 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.2,
с.48 – читати, доповнити речення, перекладати)
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.
09.11.2021
Множення дробів. §9 опрацювати.№334.335
С.67-68,69 – вивчити правило. Виконати вправи 169, 170
Читати роман В. Рутківського «Джури козака Швайки»
§14вчити
§14 вчити
Прочитати народну казку , в якій э такі герої,як Кощей,
Баба Яга
10.11.2021
п.7, с.209, с.51 – опрацювати правило; впр.1, с.52 – усно;
впр.2,5, с.52 – 53 - письмово

Фіз-ра

Математика
Укр.мова
Укр.літ.
Історія
Георгафія
Худ.культура
Англ.мова
Зарубіжна література

Математика
Математика
Основи здоров'я
Музика
Комп’ютерна графіка

Підібрати цитатний матеріал про роль науки у житті
героїв. Виписати вислови відомих людей про роль науки у
житті людей. Підготувати малюнки до роману Ж. Верна
«П’ятнадцятирічний капітан»)
Розв'язування задач та вправ.№337,338
Розв'язування задач та вправ.№341,343
Харчові звички. Принципи харчування для здоров’я. §6
прочитати, записати висновок та розробити пам’ятку
харчування для підлітків
Опрацювати біографію Лесі Дичко
Повторити вивчений матеріал.
Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/4RLvzOd

Математика
Укр.мова
Георгафія
Композиція
Фіз-ра

11.11.2021
Розв'язування задач та вправ.№346 349
Контрольна робота №2. Виконати тестування на сайті
«НаУрок» за посиланням
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=9067278
§15 вчити
Об’ємна композиція ( архітектура). Виконати ескіз
пам’ятника архітектури.
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

1. Тема 2. Параграф 14. Опрацювати.
2. Поміркуйте і дайте відповідь на питання : «Чому в
клітині дизентерійної амеби немає мітохондрій?»
12.11.2021

Малюнок

Підібрати цитатний матеріал про роль науки у житті
героїв. Виписати вислови відомих людей про роль науки у
житті людей. Підготувати малюнки до роману Ж. Верна
«П’ятнадцятирічний капітан»)

Укр.літ.
Укр.мова
Живопис

Читати роман В. Рутківського «Джури козака Швайки»
Іменник як частина мови.
С.76, 79-80 – вивчити правило. Виконати вправи 192, 194
Намалювати натюрморт з посудом та фруктами.

Фіз-ра

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

Інформатика

п. 2.3. Опрацювати.
Відповісти на запитання: 1-6 на с. 67
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/VTwmVFd

