
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 6 класу 

(27.04.2020р.- 11.05.2020р.) 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Зарубіжна 

література  

 

Борова Н.А. 

А. Ліндгрен «Міо, 

мій Міо». Образи 

головн их 

героїв.Перемога 

добра над злом 

Підручник стор.223,підготуйте усну 

розповідь на тему «Умій вибирати 

друзів».  

 

29.04.2020 

РМ.Письмовий 

переказ епізоду 

твору, який 

сподобався. 

Презентація К. Нестлінгер 

https://www.slideshare.net/ninabondarch

uk/ss-44432694 

                                   

04.05.2020 

Українська 

мова 

 
Борова Н.А. 

Питальні та відносні 

займенники, їх 

відмінювання. 

Підручник стор. 197-200, вправа 520(ІІІ) 

Презентація 

 

 

27.04.2020 

 

Присвійні, вказівні, 

означальні 

займенники.Пристав

ний  Н   у формах 

особових і вказівних 

займенників 

Підручник стор.205-210, вправи 539, 

547,549 

29.04.2020 

Перехід з однієї 

частини мови в іншу 

займенників.    

Уживання 

займенників для  

зв*язку речень у 

тексті. 

Вправа 558 (варіант б). 06.05.2020 

Українська 

література 

 

Борова Н.А. 

 

 

 

Л. Воронина 

«Таємне Товариство 

боягузів, або засіб 

від переляку № 9». 

Роль сім*ї у 

формуванні 

життєвих 

переконань 

людини.стосунки 

між різними 

поколіннями в 

родині. ТЛ: сюжет, 

його елементи. 

Охарактеризувати родину Джур.Дати 

відповідь (письмово) на запитання 

«Якими були б ваші дії, якби вірус 

страху охопив нашу 

школу?».Прочитати твір Я. Стельмаха 

«найкращий намет». 

29.04.202

0 

https://www.slideshare.net/ninabondarchuk/ss-44432694
https://www.slideshare.net/ninabondarchuk/ss-44432694


РМ.Письмовий твір 

«Безсмертя і добро, 

вічність і краса- 

основа життя 

людини на 

землі».ПЧ. 

Я.Стельмах 

«Найкращий намет». 

Підготуватись до контрольної   роботи 

з теми «Пригоди і фантастика». 

08.05.2020 

 

Математика 

 

Войтюк О.М. 

Координатна площина. 

Координатні чверті 
Підручник §34 (ст.262-265)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=BwK4z3

KHNBs  

Виконати № 1522,1528, 1531 

27.04 

Побудова точок на 

координатній чверті 
Підручник §34 (ст.262-265)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=Lygxae4

Gqk8  

Виконати № 1532,1533,1540 

28.04 

Знаходження 

розташування точок на 

координатній чверті 

Підручник §32 (ст.248-249)- повторити 

https://naurok.com.ua/test/testing/1738b015-

807c-4924-a7c7-33a3639293b2  

Виконати № 1536, 1537, 1548 

30.04 

Графіки залежностей 

між величинами 
Підручник §35 (ст.271-273)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=zyZ_8-

wio24  

Виконати № 1567, 1569, 1573 

04.05 

Приклади графіків 

залежностей між 

величинами 

 Підручник §35 (ст.248-249)- повторити 

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

awNZs  

Виконати № 1568, 1574,1575 

05.05 

Вправи на побудову 

перпендикулярних і 

паралельних прямих , 

побудову точок на 

координатній площині 

Підручник §34,35 – повторити 

https://matematikatests.in.ua/perpendykulyar

ni-ta-paralelni-pryami-test-51-6-klas/ 

https://matematikatests.in.ua/koordynatna-

ploshhyna-test-52-6-klas/- онлайн тести 

Виконати тестові завдання 

до розділу 5 (№2) №1-5 (ст.286) 

07.05 

 

Історія 

Сокирка П.М. 

 

 
 

Урок контролю 

знань з теми 

«Римська імперія» 

Файлове повідомлення . 27.04.2020 
 

Причини зникнення 

стародавніх 

цивілізацій . Сучасні 

цивілізації на мапі 

світу. Головні ознаки 

європейської 

цивілізації та її 

історичне підгрунтя. 

 Переглянути презентацію . Визначити 

причини зникнення стародавніх 

цивілізацій. 

28.04.2020 

Практичне заняття. 

Добрати інформацію 

про правила і 

переконання, а 

також елементи 

побутової культури 

запозичені 

 Підготувати практичне заняття. 04.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=BwK4z3KHNBs
https://www.youtube.com/watch?v=BwK4z3KHNBs
https://www.youtube.com/watch?v=Lygxae4Gqk8
https://www.youtube.com/watch?v=Lygxae4Gqk8
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https://naurok.com.ua/test/testing/1738b015-807c-4924-a7c7-33a3639293b2
https://www.youtube.com/watch?v=zyZ_8-wio24
https://www.youtube.com/watch?v=zyZ_8-wio24
https://www.youtube.com/watch?v=wdlZDgawNZs
https://www.youtube.com/watch?v=wdlZDgawNZs
https://matematikatests.in.ua/perpendykulyarni-ta-paralelni-pryami-test-51-6-klas/
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українцями в давніх 

греків і римлян. 

Китайська 

цивілізація. 

 

 

 Підготувати повідомлення 

«Китайська цивілізація» 

05.05.2020 

Географія 

Сокирка П.М. 

Практична робота. 

11.  Складання опису 

одного з природних 

комплексів своєї 

місцевості. 

Виконати практичну роботу. 29.04.2020 

Контрольна робота з 

теми:  «Біосфери»  

Файлове повідомлення.  

Кількість населення 

Землі. Розселення 

населення на Землі, 

його густота. 

Найбільш заселені 

території земної 

кулі. 

Опрацювати параграф 59. Виписати 

найголовніше на ст.. 235 Письмово 

виконати завд. 1-4 

06.05.2020 

Людські раси. 

Дослідження М.М. 

Миклухо- Маклая. 

Найчисельніші 

народи світу. 

 Опрацювати параграф 60 на ст. 241 

виконати завдання 1,3. 

  

  

07.05.2020 

Фізична 

культура 

 
Запрута О.В. 

Руханка Відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=6iJaHoV

GPZI 

 

28.04.2020 

 

Руханка Відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=9bo8LK

ymQHU 

 

30.04.2020 

Руханка Відео за посиланням 

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

fmt40 

 

05.05.2020 

Руханка Відео за посиланням 

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

Rqot0&list=PLH1iFGL1sy5jDnRJeei9gi0A8

O6uA6lr_&index=12&t=0s 

 

07.05.2020 

Трудове 

навчання    

 

Чернова Л. В.  

 

 

Виготовлення 

виробу. Остаточна 

обробка виробу. 

Контроль якості 

виробу. Розрахунок 

вартості витрачених 

Виготовити виріб,  дотримуючись 

правил безпечної праці. Здійснити 

контроль якості виробу.  Виконати 

розрахунок орієнтовної вартості 

витрачених матеріалів. 

08.05.2020 
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https://www.youtube.com/watch?v=rlqVaMRqot0&list=PLH1iFGL1sy5jDnRJeei9gi0A8O6uA6lr_&index=12&t=0s


 

 

  

матеріалів. 

Оцінювання робіт. 

Презентація 

виготовлених 

виробів. 

https://www.youtube.com/watch?v=IOF8yq
t5g50 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1qhXU
RPvY4o 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dNk8S
hW4Vow 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N4Osj4
PZdTM 

Біологія 

 

Чернова Л. В.  

 

 

 

Мікроскопічні 

гриби. Лишайники. 

Практична робота 

№5. Розпізнавання 

їстівних та отруйних 

грибів своєї 

місцевості. 

Опрацювати матеріал підручника пар. 

52 – 54. Ст.. 234-247. та презентацій. 

Дати письмові відповіді на запитання 

ст.. 239,242,247. 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-
uroku-biologi-v-6-klasi-164169.html 
 
https://ppt-online.org/378855 
 
https://naurok.com.ua/prezentaciya-
lishayniki-6-klas-24439.html 
 
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-
zagalna-harakteristika-lisajnikiv-
124138.html.  

Опрацювати матеріал підручника  ст.. 

247-249. Виконати практичну роботу 

№5. у робочому зошиті. 

05.05.2020 

 

Інформатика 

 

Чернова Л. В.   

 

Підготовка вхідних 

даних та тестування 

програм. Створення 

інформаційного 

продукту проекту. 

Презентація та 

оцінювання 

проектів. 

Узагальнення 

вивченого. 

 

Опрацювати матеріал за посиланням . 

Придумати сценарій (казку) та 

реалізувати його у середовищі Scratch. 
https://naurok.com.ua/pidgotovka-vhidnih-
danih-ta-testuvannya-program-27804.html 

08.05.2020 

Англійська  

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

«Шкільні предмети» Підручник Урок 1 ст 160 

1.Прочитай  Впр 1 і повтори слова 

2. Виконай впр.3-4 письмово 
3. Робочий зошит.Впр 1 ст86 

27.04.2020 

 

«Розклад уроків» 1.Прослухай текст впр.4 ст 165 

2. Склади діалоги за зразком 

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

 

29.04.2020 

«Урок географії» Підручник Урок 3 ст 167 

1 Повтори минулі часи(довідничок) 

2  Впр 1 вивчи слова. 

1. Виконай впр. 5 ст.89(РЗ). 

 

04.05.2020 

«На уроці» Підручник Урок 4 ст 171 06.05.2020 
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1.. Впр 1 ст. 171 дай відповіді на 

запитання. 

2.Робочий зошит впр. 8 ст. 91 . 

 
«На уроці 

фізкультури» 
Підручник Урок 5 ст 174 

1.  Впр 1. ст.174 повторити слова 

2. Впр. 14 ст. 93 скласти запитання РЗ 

 

08.05.2020 

   

 

 


