6 клас
Дата

Предмет

12.05.2020

Музичне мво

Фізична
культура

Біологія

Математика

Основи
здоров’я

13.05.2020

Укр. Мова

Математика

Географія

Зарубіжна
література
Англ. Мова

14.05.2020

Інформатика
Труд.
навчання
Трудове
навчання

Завдання
Вчитель
Симфонічна сюїта. Звучить симфонічна музика.
Ознайомитись з ознаками симфонічної сюїти та її
композиційної будови. Прослухати музику М. РимськогоКовч Н.В.
Корсакова сюїта «Шехерезада». Прослухати пісню Н. Май
«Пісня про Україну та вивчити її слова.
Верхня пряма подача. Прийом м’яча знизу і зверху.
Навчальна гра
Солдатенко В.М.
Д. З. 1) Постійна ранкова зарядка;
2) стрибки зі скакалкою
Лишайники. Опрацювати § 54. Виписати та засвоїти
основні терміни і поняття. Виконати завдання № 1 на ст.
Любежаніна Л.М.
247. Скласти схему «Форми лишайників» або кросворд за
змістом параграфа. відеоурок
Тема. Координатна площина.
Завдання. п. 43 - 46. "Перевірте себе" в тестовій формі
Приймачук В.Г.
(підручник, с. 359 - 360).
Тема. Узагальнення теми «Безпека в побуті та
навколишньому середовищі» Завдання. Письмово дати
відповіді на питання: Що таке безпека життєдіяльності?
Що потрібно робити, аби не потрапляти в небезпечні
ситуації? Чому людині, яка потрапила під дію
Неводнічик О.М.
електричного струму важко (а то і не можливо) звільнитися
від його дії? У якій послідовності потрібно діяти, відчувши
запах газу? Які бувають надзвичайні ситуації за
походженням? Які основні порушення правил дорожнього
руху пішохода?
Відмінювання займенників усіх розрядів
Устинова В.А.
Д/з §60, с. 217 - 226
Viber
Вправа 516, 503, 508
+380969022734
Тема. Контрольна робота за темою "Координатна
площина"
Приймачук В.Г.
Завдання. 1. Повторити п. 43-46.
2. Виконати завдання по темі "Координатна площина"
Практична робота №7. Складання опису одного з
природних комплексів своєї місцевості.
Касянчук В.С.
Завд. $-59. За планом, поданим у підручнику на с.216,
описати один із природних комплексів своєї місцевості.
Тема. К. Нестлінгер «Конрад, або Дитина з бляшанки».
Незвичайність образу Конрада.
Завдання. 1. Переглянути другий урок за творчістю К.
Приймачук Г.В.
Нестлінгера «Незвичайність образу Конрада» (в додатку
класу).
2. Дати відповіді на запитання 3 (підручник, с. 240).
Контроль аудіювання
Колядюк Р.В.
Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі. Д/З $3.4
Приймачук І.В.
с.109. Виконати завдання на с.119.
Тема. Технологічний процес виготовлення виробу з
деревини. Обробка ручними різальними інструментами
Завдання. Виготовити дитячу лопаточку для пісочниці з
Неводнічик О.М.
будь-якого підручного матеріалу. Ручка має бути
дерев’яною. Дотримуватись правил тб при роботі.

Історія
України
Біологія

15.05.2020

Укр. Мова

Географія

Математика
Укр.
література

Падіння Західної Римської імперії.
Прочитати параграф 53. Виконати завдання ІІІ, с.204
Значення грибів у природі та житті людини. Прочитати
текст у підручнику на ст. 249-250. Створити пам`ятку для
грибника.
https://www.youtube.com/watch?v=-kNolh1Bkpg
Приставний н у формах в особових і вказівних займенників
Д/з Вправа 499
Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі.
Найбільш заселені території земної кулі. Людські раси.
Найчисельніші народи світу.
Завд. $-60. За допомогою діаграми прослідкувати динаміку
зміни чисельності населення. Порівняти за картою густоту
населення в різних регіонах земної кулі і зробити
висновки.
Тема. Повторення. Подільність натуральних чисел
Завдання. п. 1 - 6. Завдання №1, підручник, с. 49-50.
Розвиток мовлення. Написання листа авторові байок
Леонідові Глібову.
Д/з Написати лист Леонідові Глібову, висловивши свої
враження про прочитані байки. Спробуйте написати байку
про марнославних, пихатих людей

Вакуліч Л.Г.
Любежаніна Л.М.
Устинова В.А.
Viber
+380969022734

Касянчук В.С.

Приймачук В.Г.
Устинова В.А.
Viber
+380969022734

