
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ 

 у 6-В класі 

на час карантину 

І тиждень 

 

Класний керівник 6-В – Чуприна В.М. +380969378453 

 

ПІБ учителя Зміст уроку 
Завдання для учнів 

для самоопрацювання 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

Кокадей М.І. Написання прикметників разом і через дефіс §49 с.154; впр.412,413 с.156 

Написання прізвищ прикметникової форми  §50 с.157; заповнити табл. на с.158 

власними прикладами 

Узагальнення вивченого з теми «Прикметники» Повторити 

§42-50 Виконати тести на с.160-161  

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

Кокадей М.І. В.Нестайко «Тореодори з Васюківки»- 

пригодницька повість 

Повторити ІІ розділ повісті; підготуватись 

до характеристики образів 

Художній аналіз образів П.Завгороднього та І. 

Пеня 

Читати  ІІІ розділ повісті скласти план подій 

твору 

 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Явтушенко Н.Д. 

 

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

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

с.178 

  



 

НІМЕЦЬКА МОВА (основна) 

 

Корх В.П. 

 

 

 вивчити слова та правило с.110, прочитати 

діалоги вправи 2 с.110, 

 виконати завдання  вправи 4 с.111 

(письмово). 

 

ІСТОРІЯ 

 

Дегтярьов Р.К. 

 

Відповідно параграфа опрацювати §42 записати основні 

еліністичні держави, виписати визначення 

«елінізм», визначні споруди Александрії 

Єгипетської 

Узагальнення матеріалу Дати письмові відповіді на завдання с.136 

 

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. 

  

mailto:zaitchenkorv@gmail.com
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БІОЛОГІЯ 

 

Чуприна В.М. 
Viber 096-93-78-453 

 

Водорості (зелені, бурі, червоні) Опрацювати §38 (опорн. консп.), виконати 

№ 1,2 с.173 

Мохи. Плауни. Хвощі Опрацювати §39,40 (опорн. консп.), 

виконати № 1,2 с.173; №1,2 с.181. 

 

ГЕОГРАФІЯ 

 

Манжула О.І 

0992815238 

 

Гідросфера. Світовий океан, його частини. 

Властивості вод світового океану 

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

географічних об’єктів 

 

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. 

 

Виготовлення прикраси Закінчити роботу над виробом 

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

 

Биченко Л.І. Велика Бртанія. Краса Лондона. Визначні пам’ятки 

Лондона 

Впр.5 с.121 

Впр.7 с.122 
  



 

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. 

 

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. 
 

 


