
Завдання для учнів 6-А класу на період призупинення освітнього процесу 

 

Другий тиждень (23 – 27  березня 2020 року) 
 

23 березня 2020 року ПОНЕДІЛОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Англійська 

мова 

Чи часто ти 

ходиш за 

покупками? 

Види магазинів 

Називати різні типи 

магазинів та їх 

асортимент. 

Вивчити слова в.5 с. 

83(SB); 

З’єднати вирази та 

вивчити в.7 с.83( SB) 

1. Відео «Gemma goes to the shop.»  
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/b
eginner-a1-speaking/shop 

2. Завдання для читання ,аудіювання,говоріння 

та письма по темі « Покупки» 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shop
ping 
 

2 Зарубіжна 

література 

Р.Бернс Вивчити напам’ять вірш 

«Моє серце в верховині» 

.Роберт Бернс 

https://www.youtube.com/watch?v=vLPkL0SCtSg 

2. «Моє серце в 

верховині»https://www.youtube.com/watch?v=Z3Q

x1pFS0zs&feature=emb_logo 

3 Математика Узагальнення 

та 

систематизація 

знань 

Виконати завдання 

 уроку 15 

 

4 Математика Узагальнення 

та 

систематизація 

знань 

Виконати завдання с. 44  

5 Українська 

мова 

Майбутній час 

дієслова 

Урок № 4 (частина 7). 

Вивчити правила с. 21. 

1. Часи дієслів: 

https://www.youtube.com/watch?v=NceNVX8Ol7o 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking/shop
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/speaking/beginner-a1-speaking/shop
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://www.youtube.com/watch?v=vLPkL0SCtSg
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Qx1pFS0zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Qx1pFS0zs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=NceNVX8Ol7o


Виконати завдання с. 18-

20 

6 Біологія Насінні 

рослини 

Повторити с. 33-35 

Виконати завдання с. 21-

22 

https://www.youtube.com/watch?v=HgdOjxac8y8 

https://www.youtube.com/watch?v=mg5YTvmKmg

U 
 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Українська 

література 

Стосунки 

між різними 

поколіннями 

в родині 

Джурів 

(«Таємне 

товариство 

боягузів, або 

Засіб від 

переляку 

№9») 

Скласти асоціативне 

гроно « Родина Клима» 

Леся Воронина."Таємне товариство боягузів" 

https://www.youtube.com/watch?v=iMjx4yUKQgg 

2 Математика Коригування 

та 

відпрацюван

ня навичок  

Виконати завдання ур 16  

3 Історія Диктатура 
Цезаря 

    Урок №47 
Прочитати §43 
Виписати основні дати та 
події; нові історичні 
терміни 

Відео. Одна історія. Як Ю. Цезар став 
найвеличнішим полководцем усіх часів. 
https://www.youtube.com/watch?v=CItpcZvW9Q    

https://www.youtube.com/watch?v=HgdOjxac8y8
https://www.youtube.com/watch?v=mg5YTvmKmgU
https://www.youtube.com/watch?v=mg5YTvmKmgU
https://www.youtube.com/watch?v=iMjx4yUKQgg
https://www.youtube.com/watch?v=CItpcZvW9Q


4 Природознавств

о 

Світло Повторити с.1-18,  

с. 27-31 

 

5 Англійська мова Мій 

улюблений 

магазин 

Описувати свій 

улюблений магазин. 

Доповнити речення 

даними словами в. 3 

с.79(WB) 

 

1. Завдання для читання ,аудіювання,говоріння 

та письма по темі « Покупки» 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sear
ch/site/shopping 

 

6 Географія Води 

суходолу.Кра

їни Африки 

        Урок № 7 

Вивчити с.50-51 

Письмово с. 12-14 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Річкова_система 

http://www.geograf.com.ua/glossary/fiziko-

geografichni-termini-i-ponyattya/richkova-sistema  
 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Інформатика Створення 

презентацій 

Створити презентацію 
 на тему: " Засоби 

запобігання вірусних 
захворювань " 

(слайдів не менше 8-
10 ). 

 

 

2 Українська мова Особові 

дієслова. 

Перехідні та 

неперехідні 

дієслова. 

Розвиток 

мовлення. 

Усний твір – 

Урок № 5 (частина 7)  

Виконати завдання с. 

24,25. 

1. Опис місяців весни БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ 

ТРАВЕНЬ Презентація 

https://www.youtube.com/watch?v=b4xzULupQwE 

 

Сім чудес української 

природиhttps://www.youtube.com/watch?v=R795g
jM3xj4 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://uk.wikipedia.org/wiki/Річкова_система
http://www.geograf.com.ua/glossary/fiziko-geografichni-termini-i-ponyattya/richkova-sistema
http://www.geograf.com.ua/glossary/fiziko-geografichni-termini-i-ponyattya/richkova-sistema
https://www.youtube.com/watch?v=b4xzULupQwE
https://www.youtube.com/watch?v=R795gjM3xj4
https://www.youtube.com/watch?v=R795gjM3xj4


опис природи. 

3 Біологія Насінні 

рослини. 

Покритонасінні 

(квіткові). 

Однодольні 

Урок 6 

 

Прочитати текст на с. 

36 – 38 

 

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

8fsRjdmLE&t=34s 

4 Англійська мова Найдорожча 

покупка у 

моєму житті. 

Ступені 

порівняння  

 

Розповідати про досвід 

своїх покупок 

(найдорожчу/найгіршу 

покупку в житті). 

Повторити вживання 

ступенів порівняння 

прикметників :таблиця 

с. 84.,c.125 

Читати та звернути 

увагу на прикметники 

в.1,2 с. 84. 

Доповнити текст 

правильною формою 

прикметників у дужках 

в.5 с.84 (SB) 

1. Ступені порівняння прикметників. 

https://www.youtube.com/watch?v=oZS7Jaw
v6F4 

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

5 Навчаємось 

разом 

Конформізм та 

нонконформіз

м. 

Вправи для 

вдосконалення 

техніки 

раціонального 

читання 

Урок 6. 

Завдання 2. 

Опрацювати вправи 

для вдосконалення 

техніки раціонального 

читання   с.12 

 

https://batky.intellect-ukraine.org/ 

6 Математика Рівняння.Основ Виконати завдання QR код сторінка 50 

https://www.youtube.com/watch?v=s-8fsRjdmLE&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=s-8fsRjdmLE&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=oZS7Jawv6F4
https://www.youtube.com/watch?v=oZS7Jawv6F4
https://www.youtube.com/watch?v=wwLaiF_bVpI
https://batky.intellect-ukraine.org/


ні властивості 

рівняння. 

Паралельне 

перенесення 

 уроку 17 Відеоурок  

https://www.youtube.com/watch?v=MAvdDD1sigU 

7 Трудове 

навчання 

Профілактика 

корона вірусу 

Переглянути 

відеоролики 
https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFP
s 
https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q 
https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI 

 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Англійська мова Тобі 

подобаються 

торгівельні 

центри? 

С.85 (SB) 

Розуміти загальну 

інформацію та деталі у 

прочитаному. Визначити 

переваги/недоліки 

великих торгівельних 

центрів. Вивчити в.5 

с.85(SB) 

 

1. Завдання для читання , 

аудіювання,говоріння та письма по темі « 

Покупки» 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/s
earch/site/shopping 

 

2 Історія Римська 
імперія. 
Октавіан 
Август. 

Урок №48 
Прочитати §44. 
Виписати основні дати та 
події; нові історичні 
терміни 

Відео. Октавіан Август римський імператор. 
https://www.youtube.com/watch?v=u2ZWLijrTEQ  

3 Українська мова Дієвідмінюва

ння дієслів 

Урок № 6 (частина 7)  

Виконати завдання с. 29-

1. Особові закінчення дієслів 

https://www.youtube.com/watch?v=VSAo_q2Q3qU

https://www.youtube.com/watch?v=MAvdDD1sigU
https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs
https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q
https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://www.youtube.com/watch?v=u2ZWLijrTEQ
https://www.youtube.com/watch?v=VSAo_q2Q3qU&t=7s


31. Вивчити правила с. 32 &t=7s 

4 Математика Рівняння.Осн

овні 

властивості 

рівняння. 

Паралельне 

перенесення 

Виконати завдання уроку 

18 

QR код сторінка 50 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MAvdDD1sigU 

5 Географія Річки 

світу.Живлен

ня,водний 

режим та 

робота річок. 

Країни 

Африки 

Урок 1 (частина 7) 

Прочитати с. 30 

Завдання с.1-3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=glr9Jqjua3s 

https://www.youtube.com/watch?v=Zewh7LlbiXE  

6 Зарубіжна 

література 

Г.Лонгфелло 

«Пісня про 

Гайавату» 

Прочитати поему «Пісня 

про Гайавату» 

.https://www.youtube.com/watch?v=Q6DU6uLF6ds

&feature=emb_logo 

     
 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Українська мова Дієвідмінюва

ння дієслів 

Урок № 7 (частина 7)  

Виконати завдання с. 34-

36. Вивчити правила с. 37 

1. Дієвідміна. Е, И в дієсловах 

https://www.youtube.com/watch?v=DoQw5LJ

lmOc 

2 Навчаємось 

разом 
Будь собою. 

 

Вправи для 

вдосконален

ня техніки 

Урок 7. 

Завдання 2 ,3. 

Опрацювати вправи для 

вдосконалення техніки 

раціонального читання   

https://batky.intellect-ukraine.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VSAo_q2Q3qU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=MAvdDD1sigU
https://www.youtube.com/watch?v=glr9Jqjua3s
https://www.youtube.com/watch?v=Zewh7LlbiXE
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DU6uLF6ds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Q6DU6uLF6ds&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=DoQw5LJlmOc
https://www.youtube.com/watch?v=DoQw5LJlmOc
https://batky.intellect-ukraine.org/


раціональног

о читання 

с.14 

 

3 Математика Рівняння.Рів

носильні 

рівняння. 

Паралельне 

перенесення 

Виконати завдання уроку 

19 

QR код сторінка 50 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=MAvdDD1sigU 

4 Англійська мова День 

народження 

мами. 

В.С. 86(SB) Розуміти 

загальну інформацію у 

прочитаному  та 

відповідати на питання по 

тексту. Вивчити таблицю 

в.4 с.86 , c. 125(SB) 

«Плани та наміри.» 

1. Завдання для читання , 

аудіювання,говоріння та письма по темі « 

Покупки» 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/s
earch/site/shopping 

 

5 Мистецтво Пейзаж у 
живописі: 
композиція. 
Пастораль у 
музиці. 
ескізи. 

 

Ноктюрн.Виконати 
завдання с.139 
 

 

6 Українська 

література 

Особливості 

сюжету 

повісті 

«Таємне 

товариство 

боягузів, або 

Засіб від 

переляку 

№9» 

Скласти проект «Родина 

для мене – це…» 

Леся Воронина 'Таємне Товариство боягузів, або 

засіб від переляку №9' 

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

https://www.youtube.com/watch?v=MAvdDD1sigU
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/search/site/shopping
https://www.youtube.com/watch?v=xPLhxDEhiRc


 


