
Завдання для самостійного опрацювання 

учнів  __6____ класу на період з 06.04 по 10.04 2020 року 

  

№ Предмет Вчитель Тема Завдання Термін 

виконан

ня 

Форма опрацювання 

1 українська 

мова  

Кузакова 

Н.А. 

Узагальнення вивченого 

з теми “ Числівник”. 

 

 

 

 

Займенник: загальне 

значення, синтаксична 

роль. Розряди 

займенників за 

значенням. 

§58  

 

 

 

 

 

§ 59 Вивчити правила.  

06.04.  

 

 

07.04. 

 

 

08.04. 

 Виконати впр.  496; 497 

(пис.)  

 

Виконання тестів з теми “ 

Числівник” 

 

Переглянути відео урок . 

https://www.youtube.com/w

atch?v=lhU_-j8PZ7I  

Виконати впр.504; 506 

 

2 українська 

література 

Покутня 

Л.П.. 

С. Черкасенко 

“Маленький горбань” 

Твір “Роль сім'ї у 

формуванні життєвих 

цінностей людини” 

Знати зміст твору. До 

08.04. 

 

 

 

До 

11.04 

 

3 англійська 

мова 

Чайка О.Г. Магазини Лондона 

 

Активіза-ція лек-сичного 

матеріалу 

Граматика “Ступені 

порівняння 

Опрацювати параграф “ 

Ступені порівняння 

прикметників” ст199-200 

Письмово в зошиті 

виконати вправу за 

параграфом. 

до 10.04  

 

 

p122 ex.7(а,b) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhU_-j8PZ7I
https://www.youtube.com/watch?v=lhU_-j8PZ7I


прикметників”  Опрацювати тексти і 

завдання на платформі 

https://classroom.google.co

m/ 

 

 

 

код доступу jd5pdyajd5 pda 

 

4 зарубіжна 

література 

Покутня Л.П. ПЧ: Г. Лонгфелло 

“Люлька згоди”  

 

Повторення вивченого: 

М.Басьо, Р. Бернс,  Г. 

Лонгфелло,      Д. Родарі 

Прочитати  в підручнику 1 

розділ “Люлька згоди” 

(ст.183-185). 

За підручником із  

рубрики “Перевірте 

себе”опрацювати завдання 

до  тестування:  за 

творчістю М. Басьо ( 

ст.175), Р. Бернса( ст. 179), 

Г. Лонгфелло( (ст. 187), Д. 

Родарі ( ст. 192). 

 

До 

07.04. 

 

 

 

 

До 

09.04. 

ст.183-185 

Опрацювати 

запропонований матеріал: 

https://dovidka.biz.ua/pisnya

-pro-gayyavatu-analiz/  

 

5 історія 

України 

Гордий А.В.     

6 всесвітня 

історія 

Гордий А.В. 1.Поділ Римської імперії. 

2.Готи і гуни на території 

сучасної України. 

§45, зробити конспект. 

Повторити §47. 

До 

09.04; 

15.04 

Пит. усно 1-3 с. 200, 

письмово пит. 4 с.200. 

Самостійна робота на 

платформі classtime. 

Переглянути відео урок.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=2z5Qd-47xqo 

7 математика Інкала А.М. Вирази та їх спрощення. 

Рівняння. 

§30-31, стр.235-236 і 

стр.241-244 

до 07.04 №1378,№1380,№1383, 

№1415. Виконання тестів. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://dovidka.biz.ua/pisnya-pro-gayyavatu-analiz/
https://dovidka.biz.ua/pisnya-pro-gayyavatu-analiz/
https://www.youtube.com/watch?v=2z5Qd-47xqo
https://www.youtube.com/watch?v=2z5Qd-47xqo


8 географія Кучмак І.М. Озера, їх 

різноманітність за 

площею, походженням 

озерних улоговин, 

солоністю. Найбільші і 

найглибші озера земної 

кулі. 

https://classroom.google.co

m/w/NzQxNzMwMjc1MDl

a/t/all 

 

 https://classroom.google.com

/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/

all 

 

 географія Кучмак І.М. Болота, особливості їх 

утворення та поширення. 

Штучні водойми і 

водотоки: ставки, 

водосховища, канали.   

https://classroom.google.co

m/w/NzQxNzMwMjc1MDl

a/t/all 

 

 https://classroom.google.com

/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/

all 

 

9 біологія Кондратьєва 

О.В. 

Покритонасінні. різні 

систематичні групи. 

Екологічні групи рослин 

(за відношенням до 

світла, води, 

температури) 

https://classroom.google.co

m/ 

 

 

https://classroom.google.co

m/ 

09.04.20

20 

 

 

 

10.04.20

20 

§44  Виконати тести  

 

 

§45 

10 основи 

здоров’я 

Кондратьєва 

О.В. 

Правила користування 

газовими приладами, 

електроприладами, 

водогоном, тепловими 

мережами. Безпека під 

час користування 

засобами побутової хімії 

https://classroom.google.co

m 

10.04.20

20 

§26 

11 російська 

мова 

Бєжина Н.В. Ділення речень на 

смислові групи при 

читанні 

впр.472 - читати, виписати 

2 прислів’я з даної вправи 

 

09.04 

 

 

Виконати письмово, 

зробити фото , надіслати 

особисто Шевченко Г.В. на 

https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/w/NzQxNzMwMjc1MDla/t/all
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

 

Усний твір в розмовному 

стилі мови. 

 

ст.189 впр.479 - читати і 

виконати тестування 

 

10.04 

Viber 

 

Виконати тест, 

натиснувши на покликання 

https://www.classtime.com/c

ode/G2ZD24 

 

12 інформатика Моцьо В.М. №26 Вкладені 

алгоритмічні структури 

повторення П р. 5 

Переглянути презентацію. До 

10.04 

Тест на сайті школи. 

13 образотворче 

мистецтво 

Шевченко 

Г.В. 

Історичний жанр Створити композицію на 

історичну тему (зобразити 

історичну особу або 

історичну подію). 

Матеріали за вибором.  

08.04  

14 трудове 

навчання 

Бєжина Н.В. Брелок для флешки 

(технологія виготовлення 

виробів з бісеру) 

Зробити брелок та 

відіслати фото у Viber 

особисто Шевченко Г.В. 

10.04 Перегляд майстер-класу  

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZSJGIQQ-2BE 

 

https://www.classtime.com/code/G2ZD24
https://www.classtime.com/code/G2ZD24
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJGIQQ-2BE
https://www.youtube.com/watch?v=ZSJGIQQ-2BE

