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

Труди (хлопці)
Труди (дівчата)
Англ.мова

Фіз-ра

Завдання
25.10.2021
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/512-ukrayinska-movazabolotniy-6-klas.html
С. 52-53 – вивчити правило, виконати вправи 122, 124(І)
параграф 10 вчити.
Контрольна робота «Міфи народів світу», «Байка».
Виконати тестові завдання
1. Опрацювати параграф 10.
2. Поміркуйте і дайте письмову відповідь на питання :
«Чому зеленіють бульби картоплі, які тривалий час
перебували на світі?»
Технологічний процес виготовлення брелка:виконання
макету брелка з паперу.
Прикраса для волосся. Скласти банк ідей, ознайомитися з
техніками виконання прикрас.
Підготувати проєкт “Meet my family” за зразком
впр.2,с.35 (намалювати або наклеїти фото родини,
написати розповідь про членів родини за зразком); + в.р. –
розповісти
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.

Математика
Укр.мова
Укр.літ.

Історія
Георгафія
Худ.культура
Англ.мова
Зарубіжна література

26.10.2021
Розв’язування задач та вправ. №253,251
С.55 – знати способи словотворення. Виконати вправи
130(усно), 133(І,ІІ)
Підручник: https://pidruchnyk.com.ua/506-ukrayinskalteratura-avramenko-6-klas-2014.html
С. 35 – прочитати про Миколу Вороного. Вміти
переказувати.
С.36-38 – читати поему «Євшан-зілля»
параграф 12 вчити.
параграф 24 вчити.
Прочитати міф про Ладу і Сварога
27.10.2021
впр.1, 2, 4, с.36 - письмово
Знати відомості про Ж. Верна.
https://www.youtube.com/watch?v=-xc_3x3yJpA
Читати роман Ж. Верна «П’ятнадцятирічний капітан» (1-5

Математика
Математика
Основи здоров'я
Музика
Комп’ютерна графіка
Математика
Укр.мова
Георгафія
Композиція
Фіз-ра

розділи)
https://www.youtube.com/watch?v=ZKypJp7CUEQ
https://www.youtube.com/watch?v=0nfnsh5PocQ
Розв’язування задач та вправ. № 255
Розв’язування задач та вправ. № 257
Вплив техногенного середовища на здоров’я людини.
Екологічні проблеми довкілля. §5-6 прочитати, посадити
вдома кущ або деревце.
Біографія Дунаєвського. Слухати "Ленінградську
симфонію"
Опрацювати відеолекцію за посиланням:
https://cutt.ly/9RRoOyH
28.10.2021
Розв’язування задач та вправ. № 261. № 267
С. 58 – вивчити правило, виконати вправи 144, 146
параграф 11вчити.
Об’ємна композиція. Створити натюрморт з предметів
побуту. Зробити фото.
Виконання комплексу ЗРВ на гнучкість8-10в.
Стрибки через скакалку 2*25(х),3*25(д)
Повільний біг до 5 хв.

Біологія

Опрацювати параграф 11.
Виконайте тести на стор.44-45.
29.10.2021

Малюнок

Намалювати гілку вишні за зразком

Укр.літ.
Укр.мова

С.39 – відповідати на запитання усно,
С.40-41 – опрацювати, вивчити визначення.
с.40 – завдання 1 або 2 (на вибір учня) - письмово
С. 60 – вивчити правило, виконати вправи 149, 151(І)

Живопис

Намалювати натюрморт з овочів

Фіз-ра

Виконання комплексу ЗРВ на розтягування 8-10в.
Підняття тулуба в сід 2*25(х),2*20(д)
Повторити правила гри у футбол

Інформатика

п. 2.1. Опрацювати.
Відповісти на запитання: 1-10 на с. 47
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/cRRpq7E

