
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 6 класу 

(09.11.2020 р. по 13.11.2020 р.) 

 
Заняття проводитимуться синхронно , відповідно до розкладу , у форматі Zoom – 

конференцій . Посилання на відео уроки вказані для тих учнів , які працюватимуть 

асинхронно . 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

6 клас 

 

Математика 

 

Войтюк О.М. 

Ділення звичайних 

дробів 

Підручник §10 (ст.67-68)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=x7PF52

0CaYw  

Виконати № 414, 420, 423 

09.11. 

 

Вправи на ділення 

звичайних дробів 

Підручник §10 (ст.67-68)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=vhO9E

Urixt4  

Виконати № 429,431, 435 

10.11. 

Знаходження числа за 

його дробом 

Підручник §10 (ст.69)- опрацювати 

https://www.youtube.com/watch?v=SU8y8

o2tU5g  

Виконати № 440, 442, 444 

11.11. 

Перетворення 

звичайних дробів у 

десяткові . Нескінченні 

періодичні десяткові 

дроби 

Підручник §11 (ст.77-)- повторити 

https://www.youtube.com/watch?v=CS1z9

YT9Teg  

Виконати № 476, 478, 483 

12.11. 

Українська 

література  

 

Нікітішина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота. 

Пісні літературного 

походження. Микола 

Вороний .Тарас 

Шевченко(тестування) 

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

robota-no-2-za-temou-pisni-literaturnogo-

pohodzenna-mikola-voronij-taras-sevcenko-

testi-72224.html 

10.11. 

Володимир 

Рутківський.»Джури 

козака Швайки»( «На 

козацьких островах»). 

Твір про волелюбних , 

сміливих героїв, які 

вміють вистояти у 

складних ситуаціях. 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.ph

p?tid=13790 

Прочитати розділ «На Кам’яному 

острові» за посиланням, скласти план  

12.11. 

Володимир 

Рутківський.»Джури 

козака Швайки»( «На 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.ph

p?tid=13790 

13.11. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7PF520CaYw
https://www.youtube.com/watch?v=x7PF520CaYw
https://www.youtube.com/watch?v=vhO9EUrixt4
https://www.youtube.com/watch?v=vhO9EUrixt4
https://www.youtube.com/watch?v=SU8y8o2tU5g
https://www.youtube.com/watch?v=SU8y8o2tU5g
https://www.youtube.com/watch?v=CS1z9YT9Teg
https://www.youtube.com/watch?v=CS1z9YT9Teg
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13790
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13790
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13790
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13790


 

 

 

 

 

 

козацьких островах»). 

Твір про волелюбних , 

сміливих героїв, які 

вміють вистояти у 

складних ситуаціях 

Прочитати розділи «ЦЕ БУВ 

ТИШКЕВИЧ! «, «САМІ НА ОСТРОВІ», 

«ТИШКЕВИЧ», скласти план 

характеристики Санька і Грицика ( за 

зразком )  

 

Українська 

мова  

 

Нікітішина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

Зміни приголосних при 

творенні слів. 

Переглянути відео, опрацювати 

§18,впраи 149,151,152 

https://youtu.be/hgWJJ0bvan8 

09.11. 

Зміни приголосних 

при творенні 

відносних 

прикметників 

https://youtu.be/WfMTNw0M0cQ 

Переглянути відео, опрацювати 

§18(с.62), виконати вправи 153, 154 

10.11. 

Зміни приголосних при 

творенні іменників з 

суфіксами  - ств(о), -

зтв(о),  

-цтв.(о). 

https://youtu.be/WfMTNw0M0cQ 

Переглянути відео, виконати тестові 

завдання ( файловий документ ) 

12.11. 

Складні слова. 

Сполучні о,е у 

складних словах  

https://youtu.be/C4cpJmp6zLM 

Переглянути відео, опрацювати § 19, 

виконати вправи 157, 163(письмово), 

158,159(усно) 

13.11. 

 

Основи 

здоров’я 

 

Нікітішина Н.О 

 

 

 

 

Правила купівлі, 

обробки і зберігання 

харчових продуктів. 

Перша  допомога при 

харчових отруєннях. 

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

pravila-kupivli-obrobki-i-zberiganna-

harcovih-produktiv-123734.html 

Переглянути презентацію, опрацювати 

с.44-47, виконати тести( файловий 

документ ) 

12.11. 

Англійська 

мова  

Смаженюк 

С.Л. 

 

 

«Правильне 

харчування»  Лексика і 

граматика 

Підручник  Урок 2 ст. 58-59 

1. Повторити слова з 

темиhttps://www.youtube.com/wat

ch?v=amcaqI0CIVk&ab_channel=J

Yschool%D0%BC%D0%BE%D0

%B2%D0%BD%D0%B0%D1%88

%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D

0%B0%D0%AE%D0%BB%D1%9

6%D1%97%D0%AF%D0%BA%D

0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8

E%D0%BA 

2. Впр 8 ст 58, 59—Записати слова 

у словник (відео у вайбері) 

3.     ст. 59 впр.9 Вставити 

пропущені слова і вивчити один 

діалог 

09.11. 

 

«Час сніданку» 

Читання і діалогічне 

мовлення 

Урок 3 ст.6044    урок у Google meet ( час 

10.20) 

11. 11. 

 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-pravila-kupivli-obrobki-i-zberiganna-harcovih-produktiv-123734.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-pravila-kupivli-obrobki-i-zberiganna-harcovih-produktiv-123734.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-pravila-kupivli-obrobki-i-zberiganna-harcovih-produktiv-123734.html


1. Прочитати впр 3 .ст 61 і виконати 

завання впр.4 

2. Відповісти на запитання впр.1 

ст.60 і скласти 6 запитань за 

зраком( Що ви і ваші  рідні їдять 

на сніданок) 

 

 

 

«Харчування» 

Аудіювання 

Підручник Урок 4 ст.62 

1.Прослухати аудіо запис у вайбер і 

виконати завдання 

2. Впр. 5 усно 

3. Прочитати впр 7 ст 62 і придумати 

закінчення діалогу 

 

13.11. 

 

 

Зарубіжна           

література  

Борова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Крилов « Квартет», « 

Бабка й Муравель», 

 

 

 

 

Опрацювати матеріал підручника тор.48-

52, завдання 1-7 на стор 50, всі завдання 

на стор. 52. Презентація 

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

temu-ivan-andrijovic-krilov-111461.html 

 

10.11.           

 

 

 

 

« Вовк і Ягня». 

Моральні проблеми в 

байках. Яскравість 

алегоричних образів. 

 

Скласти твір – відгук на прочитаний твір. 

Вивчити одну байку ( на вибір) 

напам*ять. 

 

     

11.11. 

 

РМ.(у). Складання 

порівняльної 

характеристики байок 

Езопа і І. Крилова та 

українських байок. 

 

Підготуватись до контрольної роботи  

 

     

13.11. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ivan-andrijovic-krilov-111461.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-ivan-andrijovic-krilov-111461.html


Фізична 

культура  

 

Паламарчук 

О.А. 

«Спеціальні вправи 

волейболіста» 

Відео: 

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

4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%B

F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%

BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0

%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D

0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE

%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%

B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1

%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%

D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B

5%D0%B4%D0%B6%D1%83 

09.11. 

« Передача м’яча 

двома руками зверху» 

Відео: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82

r3c3A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%

D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0

%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%

B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83

%D0%BA 

 

11.11. 

« Вправи для розвитку 

швидкісно -силових 

якостей» 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7

D2Zwc&ab_channel=%D0%94%D0%B5%

D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0

%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B

E%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%

D0%B8%D0%B9 

 

12.11. 

 

Історія 

 

Сокирка П.М. 

 

Фінікія.  

 

Опрацювати  § 16  

Переглянути відеоматеріал  

https://www.youtube.com/watch?v=rvNEq2

N9pDg&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-

FW-_cxOWfhJR9v&index=39  

  

09.11. 

Ізраїльсько  – 

Юдейське царство: 

організація влади й 

суспільства. 

Опрацювати § 17. 

Переглянути відеоматеріал 

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

efFv0  

 

 

 

10.11. 

 

 

Географія  

Сокирка П.М. 

 

Літосфера. Внутрішня 

будова Землі.  

 

 

 

 

 

Опрацювати §18.  

 

 

      11 .11. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=fKLLEMYk4NU&ab_channel=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83
https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=wvjG82r3c3A&ab_channel=%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7D2Zwc&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7D2Zwc&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7D2Zwc&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7D2Zwc&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7D2Zwc&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=GTIfG7D2Zwc&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=rvNEq2N9pDg&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=rvNEq2N9pDg&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=rvNEq2N9pDg&list=PLtQ9Z1x_wjDDmf9YSU-FW-_cxOWfhJR9v&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=vBJnxIefFv0
https://www.youtube.com/watch?v=vBJnxIefFv0


 

 

 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=I2Yqd

Q56XeQ   

 

 

Будова літосфери , її 

властивості. 

Літосферні плити 

наслідки їх 

переміщення  

 

 

 

Опрацювати §19.  

Переглянути відеоматеріал 

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

XsOOoM  

         

12.11. 

 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

 

Растровий графічний 

редактор. Засоби 

графічного редактора. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdm1a

U1lx6M 

Опрацювати п.5 (ст.40-43), виконати 

завдання 1 (ст.41) 

 

 

12.11. 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В. 

Хорова музика. 

Видатні імена в 

хоровому мистецтві. 

Співає хор. 

Знайомтесь: кантата. 

Опрацювати матеріал, прослухати та 

проаналізувати музичні твори, розучити 

пісню  

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

adaYHo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4iU0Rq

o3wVc  

09.11. 

Образотворче 

мистецтво  

 

Чернова Л. В.  

 

 

  

Портретний жанр. 

Історія виникнення та 

розвиток. Видовий 

поділ. Пропорції 

обличчя. Ракурс у 

портретному жанрі. 

Виконання творчої 

графічної роботи за 

уявою «Портрет героя» 

Опрацювати матеріал. Намалювати 

пейзажну композицію «Настрій». 

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

uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-6-klasi-

portretnij-zanr-istoria-rozvitku-vidi-

portretiv-176014.html  

https://www.youtube.com/watch?v=SjfUll4

Sldo  

10.11. 

 

Трудове  

Чернова Л. В.  

 

 

 

Вибір та 

обґрунтування теми 

проекту. Вимоги до 

проектованого виробу. 

Планування роботи з 

виконання проекту. 

Виготовлення 

вишитого виробу. 

Контроль якості. 

Підготовка виробу до 

презентації. 

Презентація виробу. 

Обробити край декоративного рушничка 

мережкою. 

 

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

dNFQI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FJmZ3

zcMywc  

13.11. 
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https://www.youtube.com/watch?v=I2YqdQ56XeQ
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https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-6-klasi-portretnij-zanr-istoria-rozvitku-vidi-portretiv-176014.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-6-klasi-portretnij-zanr-istoria-rozvitku-vidi-portretiv-176014.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-6-klasi-portretnij-zanr-istoria-rozvitku-vidi-portretiv-176014.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-obrazotvorcogo-mistectva-v-6-klasi-portretnij-zanr-istoria-rozvitku-vidi-portretiv-176014.html
https://www.youtube.com/watch?v=SjfUll4Sldo
https://www.youtube.com/watch?v=SjfUll4Sldo
https://www.youtube.com/watch?v=nBCSh-dNFQI
https://www.youtube.com/watch?v=nBCSh-dNFQI
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https://www.youtube.com/watch?v=FJmZ3zcMywc


Біологія 

 

Чернова Л. В. 

Рослина живий 

організм. Процеси 

життєдіяльності: 

фотосинтез, живлення, 

дихання, рухи рослин. 

Пар. 20 ст.90-92 дати письмово відповіді 

на запитання ст..92 Пар.21ст. 92-95 

https://www.youtube.com/watch?v=2iV3BS

PcjEI  

13.11. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2iV3BSPcjEI
https://www.youtube.com/watch?v=2iV3BSPcjEI

