
Завдання для учнів 6-В 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 My home – 

my town.  

Прочитати і перекласти 

текст, виписати нові 

слова ст.68. Виконати 

завдання: 1, 2, 3 ст. 69. 

https://www.homedit.com/most-unusual-houses/ 

2. ІК «Всесвітня 

історія. Історія 

України» 

Релігія, сім′я 

та 

господарство 

давніх 

римлян. 

Урок №46 

Прочитати §42. 

Виписати імена римських 

богів. 

Виконати23.03.2020р. 

Відео. Римська сім′я та виховання дітей. 

https://www.youtube.com/watch?v=25JgOYYofi  

3 Математика 
Рівняння 

§4 п.41 

№ 1454, 1456, 1458 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=9zI2p3IWJbg&t=32s 

4 Трудове 

навчання 
Профілактика 

корона вірусу 
Переглянути відеоролики 

https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs 
https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q 
https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI 

  

  

5 Трудове 

навчання Профілактика 

корона вірусу 
Переглянути відеоролики 

https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4 
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs 
https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q 
https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI 

https://www.homedit.com/most-unusual-houses/
https://www.youtube.com/watch?v=25JgOYYofi
https://www.youtube.com/watch?v=9zI2p3IWJbg&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs
https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q
https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI
https://www.youtube.com/watch?v=QJI1Gr6SXJ4
https://www.youtube.com/watch?v=EmMD0qkUFPs
https://www.youtube.com/watch?v=LPr6cxn4z8Q
https://www.youtube.com/watch?v=E-mGKX3UcFI


  

  

6 Зарубіжна 

література 

Образ 

майбутнього 

у літературі. 

Рей Дуглас 

Бредбері. 

Прочитати оповідання 

«Усмішка». 

Відповідати на питання 

підручника. 

 

7     
 

24 березня 2020 року ВІВТОРОК 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Основи здоров’я  Відпрацюван

ня навичок 

упевненої 

поведінки в 

життєвих 

ситуаціях 

Повторити § 24, 25 

Підготувати 

повідомлення 

(презентація, відео) на 

тему: «Молодіжні субкул

ьтури» 

 

2 Математика  
Рівняння 

§4 п.41 

№ 1460, 1462, 1468 

Тест 

https://matematikatests.in.ua/rozv-yazuvannya-rivnyan-test-48-6-
klas/ 

3 Географія Життя в 

океанах  та 

морях 

Вивчити §45 

Письмово завд. 4 (с.179) 

Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=dIsXx87JZ  

4 Українська мова Ступені 

порівняння 

якісних 

прикметникі

в, їх 

творення. 

Опрацювати теоретичний 

матеріал підручника. 

Виконати вправу на 

вибір. 

https://www.youtube.com/watch?v=jV8HHrjxZfQ  

https://matematikatests.in.ua/rozv-yazuvannya-rivnyan-test-48-6-klas/
https://matematikatests.in.ua/rozv-yazuvannya-rivnyan-test-48-6-klas/
https://www.youtube.com/watch?v=dIsXx87JZ
https://www.youtube.com/watch?v=jV8HHrjxZfQ


5 Фізична 

культура 

   

6 Біологія 
Папороті 

Прочитати § 41завдання 1 

ст185 
https://www.youtube.com/watch?v=YowPErHBFTA 

7 Українська 

література 

Л. Воронина  

Таємне 

товариство 

боягузів, або 

Засіб від 

переляку 

№9» 

Виховання гідності і 

мужності в Клима Джури. 

Скласти план 

характеристики Клима 

Джури. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=i_knsa1LIBw  
 

 

25 березня 2020 року СЕРЕДА 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Інформатика Вкладені 

алгоритмічні 

структури 

повторення та 

розгалуження. 

§ 21  

Вправа 2 ст. 168 
https://www.youtube.com/watch?v=7iFm5s-1pmA 

2 Фізична 

культура 

   

3 Українська мова Повні і короткі 

форми 

прикметників. 

Відмінювання 

прикметників 

Виписати приклади 

повних в коротких форм 

прикметників з творі 

усної народної 

творчості 

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

4 Українська мова Прикметники 

твердої і 

м’якої груп, їх 

Опрацювати 

теоретичний матеріал 

підручника. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YowPErHBFTA
https://www.youtube.com/watch?v=iMjx4yUKQgg
https://www.youtube.com/watch?v=i_knsa1LIBw
https://www.youtube.com/watch?v=7iFm5s-1pmA
https://www.youtube.com/watch?v=mLtecXzyyog
https://www.youtube.com/watch?v=QJHqblbMPbw


відмінювання 

5 Англійська мова My home – my 

town. 

Виконання лексичних 

та граматичних завдань. 

Виконати впр.1,2 ст. 59. 

Впр. 1,2,3 ст. 60 (WB) 

 

6 Математика Розв’язування 

задач за 

допомогою 

рівнянь 

§4 п.42 

№1474,1476, 1478, 1480 
Відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q 

7 Музичне 

мистецтво 

Симфонія Опрацювати розділ 

ст.116-120. Вивчити 

визначення терміну 

«симфонія». 

Ознайомитись з 

біографією Й.Гайдна. 

Вивчити слова пісні 

«Добрий маг». 

 

 

26 березня 2020 року ЧЕТВЕР 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Англійська мова My home – 

my town. 

Особливості написання 

листів. Впр. 1,2,3 ст. 61 

(WB) 

 

2 Математика Розв’язуванн

я задач за 

допомогою 

рівнянь 

§4 п.42 

№1482,1484, 1486, 1490 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKMB7XkSuoU 

3 Фізична 

культура 

   

https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZKMB7XkSuoU


4 Біологія 
Голонасінні 

Прочитати § 42 запитання 

6 ст189 

https://www.youtube.com/watch?v=RFQiH57ZVP0 https://www.y
outube.com/watch?v=Ow_1d5pN1i8 

5 Українська 

література 

Л. Воронина  

Таємне 

товариство 

боягузів, або 

Засіб від 

переляку 

№9» 

  Стосунки  між різними 

поколіннями у родині 

Джурів. Написати лист 

одному з героїв твору. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=i_knsa1LIBw  

 

6 ІК «Вснсвітня 

історія. Історія 

України» 

Диктатура 

Цезаря. 

Урок №47 

Прочитати §43. 

Виписати основні дати та 

події; нові історичні 

терміни.. 

Виконати 26.03.2020р. 

Відео. Одна історія. Як Ю. Цезар став 

найвеличнішим полководцем усіх часів. 

https://www.youtube.com/watch?v=CItpeZvW9Q   

 

7     
 

27 березня 2020 року П’ЯТНИЦЯ 

№ Предмет за 

розкладом 

Тема Зміст завдань Додаткові матеріали 

1 Географія 

Океан та 

людина 

Вивчити §46, підготувати 

повідомлення про 

багатства вод Світового 

океану 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=c0zBpfXQWNY  

2 Зарубіжна 

література 

Образ 

майбутнього 

у літературі. 

Прочитати оповідання 

«Усмішка». 

Характеризувати образи 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RFQiH57ZVP0
https://www.youtube.com/watch?v=Ow_1d5pN1i8
https://www.youtube.com/watch?v=Ow_1d5pN1i8
https://www.youtube.com/watch?v=iMjx4yUKQgg
https://www.youtube.com/watch?v=i_knsa1LIBw
https://www.youtube.com/watch?v=CItpeZvW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=c0zBpfXQWNY


Рей Дуглас 

Бредбері. 

Тома і Джоконди.  

3 Образотворче 

мистецтво 

   

4 Українська мова Творення 

прикметникі

в. Їх перехід 

в іменники. 

Опрацювати теоретичний 

матеріал підручника. 

Виконати вправу   

https://www.youtube.com/watch?v=TzdaJqzYC3Y  

5 Математика  Розв’язуванн

я задач за 

допомогою 

рівнянь 

§4 п.42 

№ 1492, 1494, 1496, 1498 

Тест 

https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-zadach-za-
dopomogoyu-rivnyan-3841.html 

 Фото результатів чекаю у вайбер 

6 Англійська мова My home – 

my town.  

Підсумковий урок. 

Виконати тестові 

завдання 1-5 ст.63 (WB) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TzdaJqzYC3Y
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-zadach-za-dopomogoyu-rivnyan-3841.html
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-zadach-za-dopomogoyu-rivnyan-3841.html

