
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

у 6-А класі 

на час карантину 

 

Класний керівник  6-А – Завгородня Т. Д. +380980765500 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів для 

самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Прийма О.А. 

Сидоренко В.М. 

Числівник: значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Числівники прості, складні й складені. 

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, 

дробові, збірні) і порядкові. 

Опрацювати теоретичний матеріал с.164-

167 

Переглятути презентацію  за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=q83TU_X

f2Tc 

Виконати вправи 431,432, 434,435,436,437 

Пройти тестування за посиланням 

https://naurok.com.ua/test/chislivnik-zagalne-

znachennya-morfologichni-oznaki-

sintaksichna-rol-chislivniki-prosti-skladni-ta-

skladeni-45539.html 

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, 

дробові, збірні) і порядкові. 

Опрацювати матеріал підручника  с. 168-

169 

Виконайте вправи 440,441, 446,449 

Перегляньте презентацію та виконайте 

завдання за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=Pkb6RI45

Z2A 

Відмінювання  кількісних числівників на 

позначення цілих чисел. 

Опрацювати матеріал підручника с. 171-

174, записати зразки відмінювання кожної 

групи до мовознавчої скриньки 

Виконати вправи 452,453, 454,455, 458,459 
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Переглянути матеріал за посиланням 

https://webpen.com.ua/pages/Morphology_an

d_spelling/numerals_declination.html  та 

виконати тестові завдання онлайн. 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

Сидоренко В.М. Дочитати «Митькозавр з Юрківки». Леся 

Воронина «Таємне товариство боягузів» 

С 182-186 

 Зайдіть за посиланням join.naurok.ua; 

введіть ім’я та прізвище, код доступу 

981834 та приєднайтеся. 

Виконайте тестові завдання за повістю 

Ярослава Стельмаха «Митькозавр з 

Юрківки, або Химера лісового озера» до 

1200 20 березня. 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Завгородня Т. Д. 
 

Мацуо Басьо С.170-175, вивч. 2 хайку на вибір 

Роберт Бернс С.176-179, вивч. «Моє серце в верховині» 

с.178 

 

ІСТОРІЯ 

 

Дегтярьов Р.К. 

 

Відповідно параграфа опрацювати §42 записати основні 

елліністичні держави, виписати визначення 

«еллінізм», визначні споруди Александрії 

Єгипетської 

Узагальнення матеріалу Дати письмові відповіді на завдання с.136 
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НІМЕЦЬКА МОВА (основна) 

 

Корх В.П. 

Завгородня Т. Д. 

С. 110-113 Впр. 4 на с 113 письмово—для обох груп 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Борисова Л.О. 

 

П. 28.Множеня раціональних чисел. №1249, 1251,1267,1270,1273 

П. 29.Ділення раціональних чисел. №1316,1321,1324,1330,1340 

 

ІНФОРМАТИКА  

 

Заітченко Р.В. 

Viber 0680402479 

zaitchenkorv@gmail.com 

Фесенко Н.В. 

0967938140 

nvfesenko2010@gmail.com 

Створення малюнків з кривих і ламаних 
Опрацювати: п.1.3. , с. 29 – 31.  

Робота за комп’ютером: Працюємо за 

комп’ютером, с. 33 – 35. 

Давати відповіді на запитання: с. 36. 

Виконати завдання: №1(а, в, г, е), с. 36. 

 

БІОЛОГІЯ 

 

Сунцова Н. М. 

 

П.40. тест1-9.Заповнити у зошиті таблицю на 

с.81 

Заповнити у зошиті таблицю на с 85 

П.41.тест1-7  

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І 

0992815238 

 

Гідросфера. Світовий океан, його частини. 

Властивості вод світового океану 

Опрацювати §41,42  Пр.р. № 7 Нанесення 

географічних об’єктів 
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ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

 

Чуприна В.М. 

Viber 096-93-78-453 

Стосунки з однолітками. Підліткові компанії. 

Способи протидії агресії 

Опрацювати § 25, друк.зош. до параграфа 

25 

 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ  

 

Корнієнко О.І. 

 
Розділ. Технологія побутової діяльності та 

самообслуговування. 
Гігієна житла. 

Опрацювати матеріал за посиланням 

с.192-209 

6 клас   https://pidruchnyk.com.ua/509-

trudove-navchannya-hodzicka-6-klas-

2014.html 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Янкова А. П. 

Трофімець Т. М 

Впр. 1 на с 120 

Впр.5 на с 121- письмово, впр.4 на с.124-читати 

і переказувати 

Вивчити власні назви 

(завдання для обох груп) 

 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

 

Кулик О.О. Варіації. Опрацювати матеріал підручника с.107-109. 

Визначити, які особливості варіацій як 

жанру і форми музики. 

Дослідити, хто з українських композиторів 

писав варіації на народні теми. 

*Створити варіації на мелодію улюбленої 

української народної пісні ( зі зміною 

темпу,динаміки, ритмічного супроводу 

тощо у кожному куплеті) –за бажанням. 
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Рондо. Сюїта. Опрацювати матеріал підручника с.110-114. 

Намалювати кольорову схему рондо, 

використовуючи різні образи (геометричні 

форми, квіти, фрукти тощо). 

*Скласти сюїту «Танцювальні мелодії 

рідного краю» (з танців, поширених на 

Україні) – за бажанням. 

 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

 

Хлопенюк А.О. Відпрацювання оздоровчих вправ та прогулянки на свіжому 

повітрі. 

 


