
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 6 класу 

(16.11.2020 р. по 20.11.2020 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 

 

Математика 

 

Войтюк О.М. 

 

Десяткові наближення 

звичайного дробу 

Підручник §11 (ст.77-80)- повторити 

https://zoom.us/j/98225782567?pwd=S3NQ

SFVheG1LeFZwRm9IV2pWSW53QT09  

Виконати № 490, 496, 507 

16.11.2020 

 

Зарубіжна           

література  

Борова Н. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольна робота.   

«Мудрість байки» 

(літературний диктант)             

 

 

Переглянути презентацію 

https://svitppt.com.ua/zarubizhna-

literatura/zhul-vern.html 

17.11.2020           

 

     

 

   Ж. Верн 

«П*ятнадцятирічний 

капітан». Тема 

духовного 

випробування людини 

в романі. 

Опрацювати матеріа підручника стор. 

58-81,  аудіокнига 

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

gDXZYM 

Фільм 

https://www.youtube.com/watch?v=Ja4cZ9

V3NPs , 

 18.11.2020 

   20.11.2020        

 

 

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) 

09.11.2020 

 

https://zoom.us/j/98225782567?pwd=S3NQSFVheG1LeFZwRm9IV2pWSW53QT09
https://zoom.us/j/98225782567?pwd=S3NQSFVheG1LeFZwRm9IV2pWSW53QT09
https://svitppt.com.ua/zarubizhna-literatura/zhul-vern.html
https://svitppt.com.ua/zarubizhna-literatura/zhul-vern.html
https://www.youtube.com/watch?v=xBhXFgDXZYM
https://www.youtube.com/watch?v=xBhXFgDXZYM
https://www.youtube.com/watch?v=Ja4cZ9V3NPs
https://www.youtube.com/watch?v=Ja4cZ9V3NPs


3.     ст. 59 впр.9 Вставити 

пропущені слова і вивчити один 

діалог 

«Час сніданку» 

Читання і діалогічне 

мовлення 

Урок 3 ст.6044    урок у Google meet ( час 

10.20) 

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) 

11. 11.2020 

 

«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 

 

13.11.2020 

 

 

Українська 

мова  

 

Нікітішина 

Н.О. 

 

 

 

 

 

Творення та правопис 

складноскорочених 

слів  

https://www.youtube.com/watch?v=pzh82
SsdNik опрацювати § 20, виконати вправи 

169, 174 

 

 

16.11.2020 

Написання слів з пів- https://www.youtube.com/watch?v=dspgh
m8pkPo 

переглянути презентацію, виконати 

тестові завдання ( файловий документ ) 

17.11.2020 

Контрольний диктант  Повторити  § 16-21, виконати завдання 

на с. 72 

19.11.2020 

Узагальнення 

вивченого про 

словотвір. Тренувальні 

вправи. 

Виконати індивідуальні завдання на 

картках (підготовка до контрольної 

роботи 

20.11.2020 

Українська 

література  

 

Нікітішина Н.О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема боротьби 

українських козаків 

проти татарської орди. 

Проблеми , порушені у 

творі.  

Прочитати розділи «Двоє серед степу» - 

«Козацькі розмови» 

17.11 

Образи козака – 

характерника Швайки 

та його юних 

помічників Грицика та 

Санька.  

Охарактеризувати ( за зразком ) образ 

одного з героїв твору ( на вибір) 

19.11.2020 

Засудження 

жорстокості, 

підступності та 

Скласти кросворд ( вікторину ) за 

змістом твору, намалювати ілюстрацію ( 

за бажанням) 

20.11.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=pzh82SsdNik
https://www.youtube.com/watch?v=pzh82SsdNik
https://www.youtube.com/watch?v=dspghm8pkPo
https://www.youtube.com/watch?v=dspghm8pkPo


 

 

підлості зрадників. 

Аналіз художніх 

засобів.  

Фізична 

культура  

Паламарчук 

О.А. 

«Прийом м’яча знизу 

від стіни» 

Відео: 

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

8XHKA8&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D

0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%

D0%97%D0%9E%D0%A8No51  

16.11.2020 

« Комплекс вправ на 

розтягнення» 

Відео: 

https://tydyvy.com/video/DylHShs 

18.11.2020 

« Волейбол» Презентація: 

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

voleybol-dlya-uchniv-5-6-klasu-

155054.html 

19.11.2020 

 

Історія 

 

Сокирка П.М. 

 

 

Практична робота: 

зіставлення умов 

розвитку й характерні 

ознаки суспільств і 

держав Давнього 

Єгипту, з одного боку, 

і Передньої та 

Центральної Азії , з 

іншого.  

 

Виконати практичну роботу. 16.11.2020 

Географія 

 

Сокирка П.М. 

Урок контролю знань з 

теми: « Стародавні 

цивілізації Азії та 

Африки» 

Файлове повідомлення 

 

 

 

17.11.2020 

 

Внутрішні процеси , 

що зумовлюють зміни 

в земній корі та на 

поверхні земної кулі. 

Рухи земної кори. 

Землетруси. 

Опрацювати §19-20.  
Переглянути презентацію 

http://www.myshared.ru/slide/1218110/  

 

18 .11.2020 

 

Вулканізм і вулкани. 

Гейзери. Сейсмічні 

пояси Землі. 

Практична робота №3. 

Позначення на 

контурній карті 

рівнин, гір, вулканів 

суходолу.   

 

Опрацювати §21.   

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=vG
FdhJG4JQI  
 

         

 19.11.2020                       

https://www.youtube.com/watch?v=qatPc8XHKA8&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No51
https://www.youtube.com/watch?v=qatPc8XHKA8&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No51
https://www.youtube.com/watch?v=qatPc8XHKA8&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No51
https://www.youtube.com/watch?v=qatPc8XHKA8&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%97%D0%9E%D0%A8No51
https://tydyvy.com/video/DylHShs
https://naurok.com.ua/prezentaciya-voleybol-dlya-uchniv-5-6-klasu-155054.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-voleybol-dlya-uchniv-5-6-klasu-155054.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-voleybol-dlya-uchniv-5-6-klasu-155054.html
http://www.myshared.ru/slide/1218110/
https://www.youtube.com/watch?v=vGFdhJG4JQI
https://www.youtube.com/watch?v=vGFdhJG4JQI


 

Інформатика 

 

Гут Л.В. 

 

Створення та 

редагування растрових 

зображень. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=MPv2z

BBqdR8, створити таке ж растрове 

зображення. 

Повторити п.5 (40-43) 

 

19.11.2020 

 

 

 

 

 

 

Основи 

здоров’я 

 

Нікітішина Н.О 

 

 

 

 

Особиста гігієна. 

Складові особистої 

гігієни. Догляд за 

шкірою. Гігієна ротової 

порожнини. Особиста 

гігієна під час занять 

фізичною культурою та 

спортом. 

Урок котролю та 

корекції  навчальних 

досягнень учнів з 

теми: «Фізична 

складова здоров’я» 

(тестування). 

https://www.youtube.com/watch?v=6Bp_e
-UP6mY 

Переглянути презентацію, опрацювати § 

9 

https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-
rozdil-2-fizichna-skladova-zdorov-ya-6-klas-
72110.html виконати тестові завдання  

 

19.11.2020 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В. 

Хорова музика. 

Видатні імена в 

хоровому мистецтві. 

Співає хор. 

Знайомтесь: кантата. 

Опрацювати матеріал ст.. 72-79. 

Прослухати та проаналізувати музичні 

твори,  виконати «Веселкову пісню  

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

RHv-Gw  

16.11.2020 

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. Презентувати готовий виріб.  

 

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

dNFQI 

 

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

zcMywc  

20.11.2020 

20.11.2020 

Біологія 

 

Чернова Л. В. 

Рослина живий 

організм. Процеси 

життєдіяльності: 

фотосинтез, живлення, 

дихання, рухи рослин. 

Будова рослин. 

Тканини рослин. 

Опрацювати пар. 22,23 ст. 97-102. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rc0zD

yj0xo8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zb3cNi

0v7fk  

20.11.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MPv2zBBqdR8
https://www.youtube.com/watch?v=MPv2zBBqdR8
https://www.youtube.com/watch?v=6Bp_e-UP6mY
https://www.youtube.com/watch?v=6Bp_e-UP6mY
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-rozdil-2-fizichna-skladova-zdorov-ya-6-klas-72110.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-rozdil-2-fizichna-skladova-zdorov-ya-6-klas-72110.html
https://naurok.com.ua/kontrolna-robota-rozdil-2-fizichna-skladova-zdorov-ya-6-klas-72110.html
https://www.youtube.com/watch?v=Gcm_CRHv-Gw
https://www.youtube.com/watch?v=Gcm_CRHv-Gw
https://www.youtube.com/watch?v=nBCSh-dNFQI
https://www.youtube.com/watch?v=nBCSh-dNFQI
https://www.youtube.com/watch?v=FJmZ3zcMywc
https://www.youtube.com/watch?v=FJmZ3zcMywc
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0zDyj0xo8
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0zDyj0xo8
https://www.youtube.com/watch?v=Zb3cNi0v7fk
https://www.youtube.com/watch?v=Zb3cNi0v7fk


 


