
6 клас 

(06.04.-24.06.) 
 

Предмет/ 

Вчитель 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

 
Борова Н.А. 

Відмінювання 

порядкових 

числівників. 

Правильне вживання 

числівників на 

позначення дат і 

часу. 

Підручник стор. 177-179, вправи 475,479. 

Презентація  

https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2

FunwXA&list=PL-

qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&i

ndex=7&t=0s 

 

06.04. 

 

Творення 

числівників. 

Морфологічний  

розбір числівника  як 

частини  мови. 

 Підручник стор.180, вправа 496. 10.04. 

Займенник: загальне 

значення, 

морфологічні ознаки, 

синтаксична роль 

.Розряди займенників 

за значенням. 

Підручник    стор.190-191,вправа 503 

https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2T

WD-lg 

 

13.04 

Особові займенники. 

Зворотній займенник   

себе 

Підручник стор.193,вправи 511, 513. 17.04 

Питальні й відносні 

займенники 

Підручник стор.197 -200, вправа 520 22.04 

Українська 

література 

 
Борова Н.А. 

 

 

 

Я. Стельмах 

«Митькозавр  із 

Юрківки, або Химера 

лісового 

озера».Допитливість, 

винахідливість, 

кмітливість 

хлопчиків. Реальні та 

пригодницькі  події  

у  повісті. 

Скласти  порівняльну  характеристику 

героїв 

07.04 

Леся  Воронина 

«Таємне Товариство 

боягузів, або засіб  

від переляку 

№9».Фантастична, 

романтична повість 

про виховання 

гідності та мужності. 

Прочитати  повість. Презентація   

https://www.slideshare.net/DmytroKryvenk

o2/ss-92525657 

 

15.04 

Клим Джура- 

рятівник світу. 

Еволюція Клима від 

боягуза до 

супергероя. 

Написати  листа  Климові                  21.04 

https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=UuGp2FunwXA&list=PL-qqqC4sJBlHjYYoCIPGU1x6swg726SdE&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg
https://www.youtube.com/watch?v=jfRF2TWD-lg
https://www.slideshare.net/DmytroKryvenko2/ss-92525657
https://www.slideshare.net/DmytroKryvenko2/ss-92525657


Зарубіжна 

література 

 
Борова Н.А. 

Р.Шеклі «Запах 

думки». 

Утвердження  сили 

людської  думки у 

творі. .Роздуми 

автора  про  

майбутнє людини та 

людства у творі.   

Прочитати твір. Скласти 12 запитань до 

тексту. 

08.04 

Позакласне читання 

Р.Бредбері « Все літо 

в один день». Астрід 

Ліндгрен.Основні 

відомості про її 

життя і творчість 

письменниці. 

Прочитати твір . Презентація . 
https://www.schoollife.org.ua/363-2017 

 

13.04     

А. Ліндгрен « Міо, 

мій Міо». Моральні 

цінності у творі. 

Прочитати твір. Презентація 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALe

Kk035XUJjWhOF2KAi4lAdgtRYcuy0Nw:

1585945051304&q=астрід+ліндгрен+міо,

+мій+міо+презентація&sa=X&ved= 

 

21.04 

Математика 

 
Войтюк О.М. 

Рівняння ,що не 

мають коренів чи 

мають безліч коренів 

Підручник §31 (ст.241)- опрацювати 

https://naurok.com.ua/test/complete/ea12e5

44-d041-419f-8567-0b531e4d33ef -тест  

Виконати № 1410,1425,1428 

07.04 

 

Розв´язування задач 

за допомогою 

рівнянь 

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

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

7XkSuoU  

Виконати № 1437,1439,1428 

09.04 

Задачі на 

знаходження чисел за 

їх сумою , різницею 

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

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

gmlWCs    

Виконати № 1441,1442,1444 

10.04 

Задачі на 

знаходження чисел за 

їх  відношенням 

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

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

q_Se7Q  

Виконати № 1440,1446,1452 

14.04 

Текстові задачі на 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Sh1nav

Z0S3M  

Виконати № 1447,1450,1454 

15.04 

Розв´язування 

рівнянь та задач 

Підручник §31,32 - повторити 

Виконати тести 

https://naurok.com.ua/test/rozv-

yazuvannya-zadach-na-skladannya-rivnyan-

130153.html  

17.04 

Перпендикулярні 

прямі 
Підручник §33 (ст.255-256)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=pmi9no

XmduU  

Виконати №1489,1491,1493 

 

22.04 

Паралельні прямі Підручник §33 (ст.257) – опрацювати 23.04 

https://www.schoollife.org.ua/363-2017
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk035XUJjWhOF2KAi4lAdgtRYcuy0Nw:1585945051304&q=астрід+ліндгрен+міо,+мій+міо+презентація&sa=X&ved
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk035XUJjWhOF2KAi4lAdgtRYcuy0Nw:1585945051304&q=астрід+ліндгрен+міо,+мій+міо+презентація&sa=X&ved
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk035XUJjWhOF2KAi4lAdgtRYcuy0Nw:1585945051304&q=астрід+ліндгрен+міо,+мій+міо+презентація&sa=X&ved
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk035XUJjWhOF2KAi4lAdgtRYcuy0Nw:1585945051304&q=астрід+ліндгрен+міо,+мій+міо+презентація&sa=X&ved
https://naurok.com.ua/test/complete/ea12e544-d041-419f-8567-0b531e4d33ef
https://naurok.com.ua/test/complete/ea12e544-d041-419f-8567-0b531e4d33ef
https://www.youtube.com/watch?v=ZKMB7XkSuoU
https://www.youtube.com/watch?v=ZKMB7XkSuoU
https://www.youtube.com/watch?v=aDycWgmlWCs
https://www.youtube.com/watch?v=aDycWgmlWCs
https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=zhTuGq_Se7Q
https://www.youtube.com/watch?v=Sh1navZ0S3M
https://www.youtube.com/watch?v=Sh1navZ0S3M
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-zadach-na-skladannya-rivnyan-130153.html
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-zadach-na-skladannya-rivnyan-130153.html
https://naurok.com.ua/test/rozv-yazuvannya-zadach-na-skladannya-rivnyan-130153.html
https://www.youtube.com/watch?v=pmi9noXmduU
https://www.youtube.com/watch?v=pmi9noXmduU


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

saNtnI  

Виконати №1495, 1497,1500 

 Задачі на 

застосування 

перпендикулярних і 

паралельних прямих 

Підручник §31,32(ст.255-257)–повторити 

https://naurok.com.ua/test/paralelni-pryami-

129391.html онлайн тест 

Виконати №1503, 1505, 1509 

24.04 

 

Історія 

 
Сокирка П.М. 

 

 
 

Виникнення і 

поширення 

християнства. 

Перетворення 

християнства на 

офіційну релігію 

Римська імперія 

 

Опрацювати параграф 51,виписати 

дати та поняття. Виконати завдання 

на ст..193,4,6 

Перегляд відеоматеріалу:  
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=61677

71510057245800&text=дистанційне%20навча

ння%20виникнення%20християнства%206%

20клас%20історія&path=wizard&parent-

reqid=1585671626982869-

479327034731173397400332-prestable-app-

host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1  

06.04.2020 
 

Розпад Римської 

імперії. 

Велике 

переміщення 

народів. Падіння 

Західної Римської 

імперії. 

 

Опрацювати параграфи 

52,53,виписати дати та 

поняття,виконати завдання на ст..198 

(1) ,на ст..204 (3) 

Перегляд презентації : 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

rozpad-rimsko-imperi-28222.html  

07.04.2020 

Походження 

слов’янських 

народів. Природно- 

географічні умови 

історичної 

прабатьківщини 

слов’ян. 

 

 Параграф 54,виконати завдання на 

ст..208(1,3) 

13.04.2020 

Суспільне та 

господарське життя 

і духовний світ 

 

Опрацювати параграф 56,виконати 

завдання 2 на ст..214.Виконати тести 
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-dla-

ucniv-6-klasu-z-vsesvitnoi-istorii-do-temi-

suspilne-j-gospodarske-zitta-duhovnij-svit-

davnih-slovan-195373.html  

14.04.2020 

Передумови 

розселення слов’ян. 

Розвиток 

слов’янських 

племен у процесі  

розселення. Анти і 

склавини на 

території України.  

Опрацювати параграф 55,виконати 

завдання на ст..211(2),(5),(6) 

21.04.2020 

Географія 
Сокирка П.М. 

Значення вод 

суходолу для 

природи і людини. 

Підготувати повідомлення на тему 

 « Охорона вод Світового океану і 

суходолу» 

08.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=GAoDqsaNtnI
https://www.youtube.com/watch?v=GAoDqsaNtnI
https://naurok.com.ua/test/paralelni-pryami-129391.html
https://naurok.com.ua/test/paralelni-pryami-129391.html
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6167771510057245800&text=дистанційне%20навчання%20виникнення%20християнства%206%20клас%20історія&path=wizard&parent-reqid=1585671626982869-479327034731173397400332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6167771510057245800&text=дистанційне%20навчання%20виникнення%20християнства%206%20клас%20історія&path=wizard&parent-reqid=1585671626982869-479327034731173397400332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6167771510057245800&text=дистанційне%20навчання%20виникнення%20християнства%206%20клас%20історія&path=wizard&parent-reqid=1585671626982869-479327034731173397400332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6167771510057245800&text=дистанційне%20навчання%20виникнення%20християнства%206%20клас%20історія&path=wizard&parent-reqid=1585671626982869-479327034731173397400332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6167771510057245800&text=дистанційне%20навчання%20виникнення%20християнства%206%20клас%20історія&path=wizard&parent-reqid=1585671626982869-479327034731173397400332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6167771510057245800&text=дистанційне%20навчання%20виникнення%20християнства%206%20клас%20історія&path=wizard&parent-reqid=1585671626982869-479327034731173397400332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=6167771510057245800&text=дистанційне%20навчання%20виникнення%20християнства%206%20клас%20історія&path=wizard&parent-reqid=1585671626982869-479327034731173397400332-prestable-app-host-sas-web-yp-67&redircnt=1585671673.1
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rozpad-rimsko-imperi-28222.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-rozpad-rimsko-imperi-28222.html
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-dla-ucniv-6-klasu-z-vsesvitnoi-istorii-do-temi-suspilne-j-gospodarske-zitta-duhovnij-svit-davnih-slovan-195373.html
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-dla-ucniv-6-klasu-z-vsesvitnoi-istorii-do-temi-suspilne-j-gospodarske-zitta-duhovnij-svit-davnih-slovan-195373.html
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-dla-ucniv-6-klasu-z-vsesvitnoi-istorii-do-temi-suspilne-j-gospodarske-zitta-duhovnij-svit-davnih-slovan-195373.html
https://vseosvita.ua/library/testovi-zavdanna-dla-ucniv-6-klasu-z-vsesvitnoi-istorii-do-temi-suspilne-j-gospodarske-zitta-duhovnij-svit-davnih-slovan-195373.html


Охорона вод 

Світового океану і 

суходолу 

Контрольна робота 

за темою 

«Гідросфера» 

https://geographer.com.ua/content/kontr

olna-robota-z-temi-gidrosfera-6-klas  

09.04.2020 

Біосфера. Складові 

біосфери,особливос

ті їх поширення на 

земній кулі. 

Опрацювати параграф 54,виписати та 

запам’ятати поняття. 

Перегляд презентації : 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-

biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-

21786.html  

15.04.2020 

Властивості 

грунтів. Грунтовий 

покрив,карта 

грунтів . Влив 

господарської 

діяльності людин 

на грунтовий 

покрив, 

рослинність і 

тваринний світ 

суходолу та океану 

 

Опрацювати параграф 55,виписати 

визначення  

Перегляд презентації: 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

z-geografii-gruntvpliv-ludini-na-grunt-

11745.html  

16.04.2020 

Природні 

комплекси як 

наслідок 

взаємозв’язків між 

компонентами 

природи. 

Географічна 

оболонка  

найбільший 

природний 

комплекс Землі. 

Опрацювати параграф 56,виконати на 

ст..223 завдання 3,4,5. 

22.04.2020 

Природні зони 

Землі їх 

особливості 

Опрацювати параграф 58.  

Перегляд  презентації : 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku-v-6-klasi-po-temi-prirodni-zoni-

svitu-38339.html  

23.04.2020 

Англійська 

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

 

 

 

 

«Київ» Підручник  Урок 1 ст. 138 

1. Повторити слова з теми «Місто» 

(словник) 

2. Прочитати текст впр. 2, вставити 

пропущені частини і відповісти 

на запитання впр. 3 

3. Робочий зошит. Урок 1 ст. 77 

впр.1-2 

06.04.2020 

«Визначні місця Підручник Урок 2 ст. 140 08. 04.2020 

https://geographer.com.ua/content/kontrolna-robota-z-temi-gidrosfera-6-klas
https://geographer.com.ua/content/kontrolna-robota-z-temi-gidrosfera-6-klas
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-biosfera-sklad-ta-mezhi-biosferi-6-klas-21786.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-geografii-gruntvpliv-ludini-na-grunt-11745.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-geografii-gruntvpliv-ludini-na-grunt-11745.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-z-geografii-gruntvpliv-ludini-na-grunt-11745.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-po-temi-prirodni-zoni-svitu-38339.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-po-temi-prirodni-zoni-svitu-38339.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-po-temi-prirodni-zoni-svitu-38339.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Києва» 1. Впр. 1-2 усно 

2. Прочитай текст впр.3 ст. 161 і 

виконай тести впр. 4 

3. Робочий зошит. Впр.3 ст.78 

 

«Подорож по Києву» Підручник Урок 3 ст.142 

1.Повторити вживання to be going to ( 

довідничок) 

2. Впр. 5 прочитати і скласти діалог за 

зразком 

3. Робочий зошит. Впр.4-5 ст.78 

10.04.2020 

«Історичні місця 

Києва» 

Підручник Урок 4 ст.143 

1. Прочитати текст впр 1 і 

відповісти на за питання 

2. Повтори вживання 

часів(довідничок) і виконай впр.5 

ст. 145 

3. Робочий зошит. Впр. 8 ст. 80 

13.04.2020 

«З’ясування 

напрямків» 

Підручник Урок 5 ст. 145 

1. Повтори слова і словосплучення 

впр.2 

2. Впр. 3 –використовуючи карту, 

склади діалоги 

3. Робочий зошит. Впр.9 ст.81  

 

15.04.2020 

«Правила 

дорожнього руху» 

Підручник Урок 6 ст.149 

1. Запам’ятай слова і 

словосполучення впр. 1 

2. Прочитай діалоги впр. 3 і 

запропонуй власні 

3. Робочий зошит.Впр. 11 ст.82 

17.04.2020 

«Подорож до Києва» Підручник Урок 7 ст.152 

1. Прочитай лист впр.3 і виконай 

впр. 4 (тести) 

2. Напиши лист за початком впр. 6 

3. Робочий зошит. Впр.14.ст.83 

22.04.2020 

«Повторення» Підручник Урок 8 ст. 153 

1. Повторити утворення минулих 

часів (довідничок) 

2. Впр. 2 ст.155 

3. Робочий зошит.  Впр. 17 ст.85 

24.04.2020 

Біологія 
 

Чернова Л. В.  

 

 
 

  

 

 

«Практична робота 

№4. Визначення 

видів кімнатних 

рослин, придатних 

для вирощування в 

певних умовах. 
Контрольна робота 

з теми 

«Різноманітність 

рослин 

Опрацювати матеріал підручника ст.. 

210-211. Виконати практичну роботу 

№4 на ст. 7-8 робочого зошита. 
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-
biologi-u-6-klasi-do-temi-vibir-kimnatnih-roslin-
dlya-viroschuvannya-v-pevnih-umovah-
114601.html 

 
http://biologia7-
11.ucoz.ru/index/praktichna_robota_4_viznachennja
_vidiv_kimnatnikh_roslin_pridatnikh_dlja_viroshhuva
nnja_v_pevnikh_umovakh/0-277 

07.04.2020 

https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-biologi-u-6-klasi-do-temi-vibir-kimnatnih-roslin-dlya-viroschuvannya-v-pevnih-umovah-114601.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-biologi-u-6-klasi-do-temi-vibir-kimnatnih-roslin-dlya-viroschuvannya-v-pevnih-umovah-114601.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-biologi-u-6-klasi-do-temi-vibir-kimnatnih-roslin-dlya-viroschuvannya-v-pevnih-umovah-114601.html
https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-biologi-u-6-klasi-do-temi-vibir-kimnatnih-roslin-dlya-viroschuvannya-v-pevnih-umovah-114601.html
http://biologia7-11.ucoz.ru/index/praktichna_robota_4_viznachennja_vidiv_kimnatnikh_roslin_pridatnikh_dlja_viroshhuvannja_v_pevnikh_umovakh/0-277
http://biologia7-11.ucoz.ru/index/praktichna_robota_4_viznachennja_vidiv_kimnatnikh_roslin_pridatnikh_dlja_viroshhuvannja_v_pevnikh_umovakh/0-277
http://biologia7-11.ucoz.ru/index/praktichna_robota_4_viznachennja_vidiv_kimnatnikh_roslin_pridatnikh_dlja_viroshhuvannja_v_pevnikh_umovakh/0-277
http://biologia7-11.ucoz.ru/index/praktichna_robota_4_viznachennja_vidiv_kimnatnikh_roslin_pridatnikh_dlja_viroshhuvannja_v_pevnikh_umovakh/0-277


 «Гриби. 

Особливості 

будови, 

розмноження. 

Макроскопічні 

гриби. Отруйні, 

неїстівні, їстівні 

гриби.» 

Опрацювати пар. 47-51 ст. 214-233.  

Виконати завдання в робочому 

зошиті ст.. 64-73   
https://www.youtube.com/watch?v=MVe28sn1QH0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg 
 
http://8next.com/botan/5725-botan_707.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sjbVmUDGSxc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M3uNwhLRjiM 

16.04.2020 

Інформатика 

 

Чернова Л. В.   

 

«Програмування 

процесів з 

розгалуженням. 

Вкладені 

алгоритмічні 

структури 

розгалуження. 

Комбінування 

вкладених 

алгоритмічних 

структур для 

розв’язування 

задач. Практична 

робота №8. 

Розв’язування 

задачі методом 

поділу на під 

задачі» 

Відпрацювати  навички роботи в 

середовищі Scratch 
 
https://www.youtube.com/watch?v=V0dc
w0rcaDU 

 
https://urokinformatiki.in.ua/urok-29-
praktichna-robota-7-rozvyazuvannya-
zadach-z-algoritmichnimi-strukturami-
povtorennya-ta-rozgaluzhennya/ 

17.04.2020 

Основи 

здоров’я 
 

Чернова Л. В.   

«Ти велосипедист. 

Безпека руху 

велосипедиста» 

 

Опрацювати  матеріал підручника 

пар 30,31, ст.. 168-180 Завдання 1 у 

робочому зошиті ст. 58 
https://www.youtube.com/watch?v=9QcYFEiwNfU 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OHHeltxcpIs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L7WIYaekclo 

14.04.2020 

Трудове 

навчання    
 

Чернова Л. В.  

 

 

 

 

 

«.Бісероплетіння як 

вид ДПМ. Історія 

виникнення бісеру. 

Види виробів 

плетених з бісеру. 

Види бісеру. 

Орнамент і 

колорит. Правила 

безпечної роботи та 

санітарно-гігієнічні 

вимоги.» 

Опрацювати матеріал. Навчитись 

розрізняти види бісеру. 
https://vseosvita.ua/library/biseropletinna-
ak-vid-dekorativno-uzitkovogo-mistectva-
86964.html 

 

«Техніки 

виконання бісерних 

Навчитись читати графічні схеми для 

плетіння бісером на дротяній основі, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MVe28sn1QH0
https://www.youtube.com/watch?v=lPspaNNLFpg
http://8next.com/botan/5725-botan_707.html
https://www.youtube.com/watch?v=sjbVmUDGSxc
https://www.youtube.com/watch?v=M3uNwhLRjiM
https://www.youtube.com/watch?v=V0dcw0rcaDU
https://www.youtube.com/watch?v=V0dcw0rcaDU
https://urokinformatiki.in.ua/urok-29-praktichna-robota-7-rozvyazuvannya-zadach-z-algoritmichnimi-strukturami-povtorennya-ta-rozgaluzhennya/
https://urokinformatiki.in.ua/urok-29-praktichna-robota-7-rozvyazuvannya-zadach-z-algoritmichnimi-strukturami-povtorennya-ta-rozgaluzhennya/
https://urokinformatiki.in.ua/urok-29-praktichna-robota-7-rozvyazuvannya-zadach-z-algoritmichnimi-strukturami-povtorennya-ta-rozgaluzhennya/
https://urokinformatiki.in.ua/urok-29-praktichna-robota-7-rozvyazuvannya-zadach-z-algoritmichnimi-strukturami-povtorennya-ta-rozgaluzhennya/
https://www.youtube.com/watch?v=9QcYFEiwNfU
https://www.youtube.com/watch?v=OHHeltxcpIs
https://www.youtube.com/watch?v=L7WIYaekclo
https://vseosvita.ua/library/biseropletinna-ak-vid-dekorativno-uzitkovogo-mistectva-86964.html
https://vseosvita.ua/library/biseropletinna-ak-vid-dekorativno-uzitkovogo-mistectva-86964.html
https://vseosvita.ua/library/biseropletinna-ak-vid-dekorativno-uzitkovogo-mistectva-86964.html


прикрас. Бісерне 

ткацтво на станку. 

Графічні схеми для 

плетіння бісером. 

Створення 

візерунків та 

бісерних схем. 

Послідовність 

виготовлення 

виробу. 

Виготовлення 

виробу.» 

Створювати візерунки та бісерні 

схеми. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fr8P7Fs7vkE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rCuWH2lRoeI 
 
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%8
5%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%
8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0
%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D
0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%
D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&
sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585
734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah
UKEwjN4ufM-
sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1
360&bih=667 

Образотворче  

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

« Релігійний жанр. 

Історія виникнення 

та розвитку. 

Побудова сюжетної 

композиції на 

релігійну тематику 

«Великодній 

Янгол». Батальний 

жанр. Історія 

виникнення і 

розвитку. Побудова 

сюжетної 

композиції на 

батальну тематику 

«Іду на Ви!» 

Створити сюжетну композицію, 

присвячену до свята Пасхи: вітальна 

листівка «Великодній Янгол», За 

власним задумом виконати творчу 

роботу «Іду на Ви!» 
https://www.youtube.com/watch?v=HUkoc2QtZbw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eO-py1uszWE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YM6tE3pFTD0 

15.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr8P7Fs7vkE
https://www.youtube.com/watch?v=rCuWH2lRoeI
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B1%D1%96%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8&sxsrf=ALeKk02xxdOpsTTrSB649uCM1yq4eFrqDg:1585734835899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjN4ufM-sboAhXSMJoKHR0nBOAQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1360&bih=667
https://www.youtube.com/watch?v=HUkoc2QtZbw
https://www.youtube.com/watch?v=eO-py1uszWE
https://www.youtube.com/watch?v=YM6tE3pFTD0


Музичне  

мистецтво 
 

Чернова Л. В 

«Жанрова палітра 

симфонічної 

музики. Зустріч з 

увертюрою. 

Концерт для друга. 

Симфонічні 

варіації» 

Опрацювати матеріал тем ст.166-187.  

Вивчити слова пісень «Козацька 

пісня», «Цвіт землі». 
https://www.youtube.com/watch?v=YpiN9
EDT9do 
 
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzichn
e_mistectvo_urok_28_tema_zustrich_z_uvertju
roju/4-1-0-656 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jjucCWZkF
zY 
 
https://www.google.com/search?q=%D0%A6%
D0%B2%D1%96%D1%82+%D0%B7%D0%B5%D0
%BC%D0%BB%D1%96+%D0%BF%D0%BB%D1%
8E%D1%81&oq=%D0%A6%D0%B2%D1%96%D1
%82+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%
96+%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81&aqs=ch
rome..69i57j0l2.5071j0j7&sourceid=chrome&ie
=UTF-8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvO6QZ7K
9Sc&list=RDZvO6QZ7K9Sc&start_radio=1&t=0 
 
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzichn
e_mistectvo_urok_30_tema_simfonichni_variac
iji/4-1-0-666 

09.04.2020 

Фізична 

культура 

 
Запрута О.В. 

«Комплекс ЗРВ без 

предметів» 
Відео: 

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

xOOdcmGE 

 

07.04.2020 

 

«Гандбол» Ранкова руханка: 

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

s907uDlg 

 

09.04.2020 

«Способи 

пересування на 

майданчику» 

Майданчик для гри: 

https://studfile.net/preview/7490821/pag

e:3/#9 

14.04.2020 

«Місце українського 

гандболу на 

сучасному етапі 

розвитку 

європейського 

спорту» 

Історія виникнення гандболу: 

https://studfile.net/preview/7490821/pag

e:2/ 

 

21.04.2020 

«Передачі м’яча». Кидки м’яча: 

https://studfile.net/preview/7490821/pag

e:5/#15 

 

23.04.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YpiN9EDT9do
https://www.youtube.com/watch?v=YpiN9EDT9do
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzichne_mistectvo_urok_28_tema_zustrich_z_uvertjuroju/4-1-0-656
http://vospitatel.ucoz.ua/load/6_klas_muzichne_mistectvo_urok_28_tema_zustrich_z_uvertjuroju/4-1-0-656
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