
6 клас 

Предмет  Тема заняття Завдання для учнів Дата 

 
Математика  Коефіцієнт . 

Розподільна 

властивість 

множення. 

Підручник §30 (с.235)- опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=6wfDKGsrxps 

Виконати №1378,№1391,№1388,№1389 

18.03 

Розкриття дужок . 

Подібні доданки і 

їх зведення . 

Підручник §30 (с.235-236)- опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=v5CDLdmXxGw 

Виконати №1385,№1387,№1392,№1393 

20.03 

Рівняння . Основні 

властивості рівнянь 

Підручник §31 (с.241-244)- опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=nqAJ3fSfndk 

Виконати №1413,№1415,№1416,№1418 

01.04 

Розв язування 

рівнянь 

Підручник §31 (с.241-244)- повторити 
https://www.youtube.com/watch?v=YafKTVxtrKI 

Виконати №1421,№1422,№1424,№1426 

03.04 

Історія Римська імперія 

Октавіан Август. 

Практичне заняття: 

формулювання 

життєвої позиції 

історичного 

персонажа на основі 

висловів з його 

творів. 

 

Опрацювати §48 виписати та вивчити дати та поняття.  

Виконати практичне заняття. 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=1658772772744

8705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%2

06%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20ав

густ.культура%20римської%20імперії&path=wizard&p

arent-reqid=1585253104234891-

860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-

web-yp-116&redircnt=1585253126.1  

 

16.03. 

 

 

 

 

 

 

 

Пантеон римських 

богів. Римське право. 

Мистецтво Давнього 

Риму.  

Кризові явища в 

Римській імперії. 

 

 

Опрацювати §49-50       виписати та вивчити дати та 

поняття. Опрацювати матеріал §52    дати письмову 

відповідь на запитання на ст..198     2,3 

 

 

17.03. 
 

30.03. 

Музичне 

мистецтво 
«Мистецтво 

імпровізації. Рондо 

запрошує в коло. 

Соната. Квартет. 

Узагальнення 

вивченого з теми» 

Опрацювати матеріал підручника ст. 144-161. 

Вивчити слова пісні «Весняна пісня», «Музика». 

Слухання композицій С. Рахманінова та В. А. 

Моцарта. 
http://musiclessons.ucoz.com/load/6_klas/23/60-1-0-759 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oph7Sx-_4y0 

19.03. 

Образотворче 

мистецтво 
« Історичний жанр. 

Історія виникнення 

і розвитку. 

Побудова сюжетної 

композиції «Історія 

заснування нашої 

Виписати поняття «історичний жанр», 

ознайомитися з істо-рією його виникнення і 

розвитку. Намалювати сюжетну композицію 

«Історія заснування нашої столиці – міста Києва»  
Історія Києва, Столиця на кручах - YouTube 

 

18.03. 

https://www.youtube.com/watch?v=6wfDKGsrxps
https://www.youtube.com/watch?v=v5CDLdmXxGw
https://www.youtube.com/watch?v=nqAJ3fSfndk
https://www.youtube.com/watch?v=YafKTVxtrKI
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16587727727448705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%206%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20август.культура%20римської%20імперії&path=wizard&parent-reqid=1585253104234891-860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1585253126.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16587727727448705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%206%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20август.культура%20римської%20імперії&path=wizard&parent-reqid=1585253104234891-860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1585253126.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16587727727448705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%206%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20август.культура%20римської%20імперії&path=wizard&parent-reqid=1585253104234891-860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1585253126.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16587727727448705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%206%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20август.культура%20римської%20імперії&path=wizard&parent-reqid=1585253104234891-860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1585253126.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16587727727448705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%206%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20август.культура%20римської%20імперії&path=wizard&parent-reqid=1585253104234891-860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1585253126.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16587727727448705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%206%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20август.культура%20римської%20імперії&path=wizard&parent-reqid=1585253104234891-860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1585253126.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=16587727727448705213&text=дистанційне%20навчання%20історія%206%20клас%20римська%20імперія%20октавіан%20август.культура%20римської%20імперії&path=wizard&parent-reqid=1585253104234891-860417589563129768700284-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1585253126.1
http://musiclessons.ucoz.com/load/6_klas/23/60-1-0-759
https://www.youtube.com/watch?v=oph7Sx-_4y0
Історія%20Києва,%20Столиця%20на%20кручах%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
Історія%20Києва,%20Столиця%20на%20кручах%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
Історія%20Києва,%20Столиця%20на%20кручах%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch


столиці – міста 

Києва» 

https://www.youtube.com › watch 

 
Трудове 

навчання 
«Підготовка яйця для 

оздоблення. 

Приготування 

барвників. 

Виготовлення 

писанки».  

Виготовити писанку 
https://life.pravda.com.ua/society/2013/05/1/127877/ 
 

 

13.03. 

«Матеріали для 

виготовлення писанок, 

їх властивості. 

Інструменти та 

пристосування. Добір 

кольорів. Створення 

ескізного малюнка  для 

писанки на основі 

символів» 

Створити ескізний малюнок писанки  з 

використанням малюнків-символів. Виготовити 

писанку.  
 

 https://www.youtube.com/watch?v=xYgG2d4YA2k 

 
1.  

20.03. 

Основи 

здоров'я 
«Безпека твого дому. 

Пожежна безпека 

твоєї оселі. Як 

поводитись під час 

пожеж. Підприємства 

у твоєму населеному 

пункті»   

Опрацювати пар. 26-29 ст. 146-167. Виконати 

завдання у робочому зошиті ст. 54-56 
31.03. 

 

Англійська 

мова 

Тема 7 «Лондон-

столиця 

Великобританії» 

Виконуйте завдання, використовуючи інструкції 

підручника. Скористайтесь аудіо- додатком до уроків. 

Знайдіть переклад незнайомих слів та активно їх 

використовуйте під час опрацювання теми. Для 

повторення граматики, зверніться до граматичного 

довідника (ст.196). 

1. Vocabulary: Ознайомитись з новою лексикою, 

знайти переклад 

16.03. 

2. Reading. Прочитати текст впр.3,4 ст.124   18.03. 
3. Build Your Grammar: Повторити вживання 

конструкції to be going to та виконати вправи 7 cт. 125 
20.03. 

4. Listening: Слухання текту впр.2 ст. 128 і переказ з 

опорою на план ( використати впр. 3) 
30.03. 

5. Speaking:  опис картинок впр.5 ст. 129, скласти 

діалог за зразком впр.2 ст.130 
01.04. 

6. Writing. Повторити вживання минулого простого 

часу(довідничок). Прочитати впр.6 ст.132 і за зразком 

написати лист своєму однокласнику 

https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-

vchyteliu/audiododatky/ 

03.04. 

Інформатика   «Керування 

об’єктами  у 

середовищі 

Повторити матеріал «Вкладені алгоритмічні 

структури». Виконати завдання Практичної 

роботи №7.  

20.03. 

Історія%20Києва,%20Столиця%20на%20кручах%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
Історія%20Києва,%20Столиця%20на%20кручах%20-%20YouTubehttps:/www.youtube.com%20›%20watch
https://life.pravda.com.ua/society/2013/05/1/127877/
https://life.pravda.com.ua/society/2013/05/1/127877/
https://life.pravda.com.ua/society/2013/05/1/127877/
https://www.youtube.com/watch?v=xYgG2d4YA2k
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
Змінювання%20значень%20властивостей%20об'єкта%20в%20програмі%20|%20Урок%20...https:/urokinformatiki.in.ua%20›%20urok-22-zminyuva..


виконання 

алгоритмів.Програму

вання процесів з 

повторенням. 

Вкладені 

алгоритмічні 

структури. 

Практична робота 

№7» 

Змінювання значень властивостей об'єкта в програмі | 

Урок ... 

https://urokinformatiki.in.ua › urok-22-zminyuva.. 

 

Біологія  «Практична робота 

№3. Порівняння 

будови мохів, 

папоротей та 

покритонасінних 

рослин» 

Виконати практичну роботу №3. Робочий зошит 

ст. 5—7. 
17.03. 

«Голонасінні та 

покритонасінні 

рослини» 

 

Опрацювати пар. 42-44. ст. 186-196. Виконати 

завдання у робочому зошиті ст. 54-55. 
31.03. 
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В. Нестайка  

«Тореадори з 

Васюківки» 

Прочитати  твір .Знати  зміст. Скласти  

гронування  до образів  Яви та Павлуші.  

Визначити  проблематику  повісті. Знати  

визначення  понять   «повість»  та  

«пригодницький  твір» . Переглянути  фільм  за 

повістю. 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1

%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%82%D0%

BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80

%D0%B8+%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E

%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8 

13.03. 

З
а
р

у
б
іж

н
а
 л

іт
ер

а
т
у
р

а
 Тургенєв  І. С.  

Вірші  в  прозі   

Прочитати  один  твір. Тему  та  ідею  визначити 16.03. 

Рей   Бредбері  

«Усмішка». 

Тривога  за  

руйнування   

духовних   

цінностей.  Образ  

Тома,  його  

динаміка . 

Значення  образу  

Джоконди  для  

розкриття  головної  

ідеї  твору    

                                                                    

Знати  зміст  твору.  Скласти  сенкан  до  слова  

«Том».   Цікаві  факти  про  картину             

«Мона  Ліза».  

https://www.youtube.com/results?search_query=%D1

%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D1%

84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80

%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%

D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0+

%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0 

30.03. 

Змінювання%20значень%20властивостей%20об'єкта%20в%20програмі%20|%20Урок%20...https:/urokinformatiki.in.ua%20›%20urok-22-zminyuva..
Змінювання%20значень%20властивостей%20об'єкта%20в%20програмі%20|%20Урок%20...https:/urokinformatiki.in.ua%20›%20urok-22-zminyuva..
Змінювання%20значень%20властивостей%20об'єкта%20в%20програмі%20|%20Урок%20...https:/urokinformatiki.in.ua%20›%20urok-22-zminyuva..
Змінювання%20значень%20властивостей%20об'єкта%20в%20програмі%20|%20Урок%20...https:/urokinformatiki.in.ua%20›%20urok-22-zminyuva..
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0
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Числівник. 

Числівники 

кількісні і 

порядкові.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Числівники  

прості,складні  і 

складені.  

Роздільне  

написання  

складених  

числівників. 

 

Опрацювати  с.164- 184, вправи  436, 440, 453, 

455, 461, 470, 484, 492. Переглянути   відео- уроки 

.    Уроки   13,5,6,8,9.     

https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list

=PLqqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=14

&t=0s 

 

13.03. 

Відмінювання  

кількісних   

числівників. Буква  

ь  в  кінці  

числівників і перед  

закінченням  у 

непрямих  

відмінках.  

Відмінювання  

дробових   і  

збірних  

числівників.                                                                                            

17.03. 

Відмінювання  

порядкових  

числівників. 

Написання  разом  

порядкових  

числівників    

3-тисячний. 

Узгодження  

числівників  з  

іменниками. 

 

31.03. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list=PLqqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list=PLqqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=14&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=SiNFIKVmWCc&list=PLqqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=14&t=0s

