
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 18.01.2021 -22.01.2021 

 

 
 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Ми любимо спорт» 

Граматика 

Урок 3 ст83 

1. Повторити правила 

вживання модальних 

дієслів ст 200 

2. Впр 6 ст 83 вставити 

модальні дієслова 

3. Впр.7 ст 83 переказати 

текст 

18.01 

Історія 

Сокирка П.М. 

Грецька релігія та 

міфологія. Античні 

Олімпійські ігри. 

ПР.Р. Укласти 

програму античних 

Олімпійських ігор. 

Опрацювати §37, на ст..145. вик. 

завд.1,3. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0

%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB

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

%81%D0%B2%D1%96%D1%82

%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0

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

%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0

%92%D0%9A24 

18.01. 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на побудову 

чисел на координатній 

прямій 

Підручник §22 (ст.163-165) – 

повторити ,виконати  № 964, 968, 

971 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

i-vid-emni-chisla-koordinatna-

pryama-717477.html 

 

18.01 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Написання й 

відмінювання 

чоловічих і жіночих 

прізвищ, імен по 

батькові. Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

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

Переглянути матеріал, 

опрацювати § 36,  виконати 

вправи 304, 309. 

 

18.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://www.youtube.com/watch?v=Y43PLstNy8E&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%92%D0%9A24
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/dodatni-i-vid-emni-chisla-koordinatna-pryama-717477.html
https://naurok.com.ua/test/dodatni-i-vid-emni-chisla-koordinatna-pryama-717477.html
https://naurok.com.ua/test/dodatni-i-vid-emni-chisla-koordinatna-pryama-717477.html
https://www.youtube.com/watch?v=WJSKjhVOknQ
https://www.youtube.com/watch?v=WJSKjhVOknQ


 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 

 

Майстерність 

письменника у 

змалюванні 

персонажів. Роль 

художньої деталі. 

https://svetlanayershova.blogspot.c

om/2019/10/blog-post_16.html - 

переглянути 

презентацію,скопіювати 

таблички,вивчити визначення 

понять (стор.111-112). 

 

19.01 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Настільний теніс» Відео: 
https://www.youtube.com/watch?v

=umiQG6Z_LNQ&ab_channel=%

D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%

D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%

B0%D0%BB%D0%BE 

 

18.01. 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Жанрова палітра 

інструментальної 

музики. Грають 

віртуози. 

Камерно-

інструментальна 

скринька. Жанр 

прелюдії. 

Опрацювати матеріал. Слухання 

та аналіз музичних творів. 

http://musiclessons.ucoz.com/load/

6_klas/17/60-1-0-765 

Розучити пісню «Зима» 

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

=8Q4dwzWNkJI 

18.01 

Історія 

Сокирка П.М. 

Підкорення Греції 

Філіпом ІІ. 

Опрацювати §40-41, на ст..158, 

вик. завд.5. 

Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-pidkorenna-grecii-makedonieu-

109880.html 

 

19.01. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

 

Модуль числа Підручник §23 (ст.170-173) – 

опрацювати, виконати  № 992, 

995, 1006 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=Um68PU8fWW8 

 

19.01 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Складання власного 

родоводу з 

додержанням правил 

написання чоловічих 

та жіночих імен по 

батькові Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Повторити § 36, завершити 

роботу над творчим завданням 

«Мій родовід» 

19.01. 

https://svetlanayershova.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html
https://svetlanayershova.blogspot.com/2019/10/blog-post_16.html
https://www.youtube.com/watch?v=umiQG6Z_LNQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=umiQG6Z_LNQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=umiQG6Z_LNQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=umiQG6Z_LNQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=umiQG6Z_LNQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://www.youtube.com/watch?v=umiQG6Z_LNQ&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://musiclessons.ucoz.com/load/6_klas/17/60-1-0-765
http://musiclessons.ucoz.com/load/6_klas/17/60-1-0-765
https://www.youtube.com/watch?v=8Q4dwzWNkJI
https://www.youtube.com/watch?v=8Q4dwzWNkJI
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-pidkorenna-grecii-makedonieu-109880.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-pidkorenna-grecii-makedonieu-109880.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-pidkorenna-grecii-makedonieu-109880.html
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=Um68PU8fWW8
https://www.youtube.com/watch?v=Um68PU8fWW8


 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Сприйняття мисте-

цтва. Натюрморт. 

Композиція в 

натюрморті. Зобра-

ження в об'ємі. Ви-

конання рельєфного 

зображення натюр-

морту за уявою. 
Зображення на пло-

щині. Об'єм і засоби 

світлотіні у натюр-

морті в навчальній 

графічній роботі 

«Натюрморт із двох 

геометричних об'єм-

них фігур». 
Зображення на 

площині. Кольорові 

відношення у 

натюрморті. Ви-

конання побудови 

натюрморту з трьох 

предметів за уявою. 

Опрацювати матеріал. Створити 

власний натюрморт. 

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

=RrpG8dfM9Tk 

Виконати тестові завдання: 

https://naurok.com.ua/test/natyurm

ort-11310.html 

19.01 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Щедрий на добро 

внутрішній світ героя  

(за оповіданням 

В.Винниченка 

«Федько – халамид 

ник»). Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

 

Написати творчу роботу « Чи 

зміг би я подружитися з Федьком 

–халамидником ?» 

19.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=RrpG8dfM9Tk
https://www.youtube.com/watch?v=RrpG8dfM9Tk
https://naurok.com.ua/test/natyurmort-11310.html
https://naurok.com.ua/test/natyurmort-11310.html


Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Спорт, яким я 

займаюсь» Говоріння 

Урок у Google Meet Час 10.20 

1. Повторити слова з теми 

«Спорт» 

2. Впр2 ст 84 Скласти 

речення за зразком 

3. Впр 6 ст 85 

 

20.01 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Настільний теніс» Презентація: 

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

suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-

tenisu-165629.html 

Відео: 
https://www.youtube.com/watch?v

=58o_gy8LaLg&ab_channel=%D0

%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0

%B8%D1%80%D0%9B%D1%96

%D1%80%D1%83%D0%BA 

 

 

20.01. 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Листок- бічний орган 

пагона. Внутрішня 

будова листка. 

Видозміни пагона та 

його частин. 

Вегетативне 

розмноження рослин. 

Опрацювати пар.31 ст. 138-142 

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

=Bl4kIFbYU8U 

Виконати тестові завдання. 

https://naurok.com.ua/test/vegetativ

ne-rozmnozhennya-32161.html 

20.01 

Географія 

Сокирка П.М. 

Атмосферний тиск: 

причини і наслідки 

його зміни у 

тропосфері. 

Вимірювання 

атмосферного тиску. 

 

Опрацювати §33 ст. 133 виконати 

завдання 1,5. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D

0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0

%B2%D0%91%D1%83%D0%BB

%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0

%B2%D0%B0 

20.01. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

Підтекст. 

Символічність назви. 

Гумор, іронія. 

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

do-uroku-a-p-chehov-tovstiy-i-

tonkiy-maysternist-pismennika-u-

zmalyuvanni-personazhiv-

194550.ht- переглянути 

презентацію, вивчити визначення 

понять,підготувати матеріали для 

характеристики 

образів,повідомлення про музеї 

А.Чехова в Україні. 

 

20.01 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-tenisu-165629.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-tenisu-165629.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-suddivstvo-zmagan-z-nastilnogo-tenisu-165629.html
https://www.youtube.com/watch?v=58o_gy8LaLg&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=58o_gy8LaLg&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=58o_gy8LaLg&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=58o_gy8LaLg&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=58o_gy8LaLg&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=58o_gy8LaLg&ab_channel=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%9B%D1%96%D1%80%D1%83%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=Bl4kIFbYU8U
https://www.youtube.com/watch?v=Bl4kIFbYU8U
https://naurok.com.ua/test/vegetativne-rozmnozhennya-32161.html
https://naurok.com.ua/test/vegetativne-rozmnozhennya-32161.html
https://www.youtube.com/watch?v=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=PnQS_ww_Vps&ab_channel=%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-a-p-chehov-tovstiy-i-tonkiy-maysternist-pismennika-u-zmalyuvanni-personazhiv-194550.ht-
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-a-p-chehov-tovstiy-i-tonkiy-maysternist-pismennika-u-zmalyuvanni-personazhiv-194550.ht-
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-a-p-chehov-tovstiy-i-tonkiy-maysternist-pismennika-u-zmalyuvanni-personazhiv-194550.ht-
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-a-p-chehov-tovstiy-i-tonkiy-maysternist-pismennika-u-zmalyuvanni-personazhiv-194550.ht-
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-a-p-chehov-tovstiy-i-tonkiy-maysternist-pismennika-u-zmalyuvanni-personazhiv-194550.ht-


 

Математика 

Войтюк О.М. 

Цілі числа. 

Раціональні числа 
Підручник §24 (ст.180-182) – 

опрацювати, виконати № 1050, 

1057, 1062 

https://meet.google.com/xia-tbcc-
amw 

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

=QbnsoF19WFc 

 

20.01 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Спорт, яким я 

займаюсь» Говоріння 

Урок у Google Meet Час 10.20 

4. Повторити слова з теми 

«Спорт» 

5. Впр2 ст 84 Скласти 

речення за зразком 

6. Впр 6 ст 85 

 

20.01 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Настільний теніс. » Відео: 

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

=z4TNasZN1rs&ab_channel=%D0

%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81

%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0

%BE%D0%B9%D1%81%D1%96

%D0%BA 

21.01. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Пр.р. Розв’язування 

задач на зміну 

температури повітря й 

атмосферного тиску з 

висотою. 

 

Виконати практичну роботу. 21.01. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Порівняння 

раціональних чисел 
Підручник §25 (ст.186-188) – 

опрацювати , виконати № 1084, 

1088, 1093 
https://meet.google.com/xia-tbcc-

amw 
https://www.youtube.com/watch?v

=yxDRyLfQz0w 

 

21.01 

 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Федько як особистість 

(за оповіданням 

В.Винниченка 

«Федько – халамид 

ник»).ТЛ : головний 

герой, другорядні 

герої. Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Опрацювати матеріал підручника 

на с. 75- 76, скласти конспект 

21.01 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=QbnsoF19WFc
https://www.youtube.com/watch?v=QbnsoF19WFc
https://www.youtube.com/watch?v=z4TNasZN1rs&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z4TNasZN1rs&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z4TNasZN1rs&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z4TNasZN1rs&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z4TNasZN1rs&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=z4TNasZN1rs&ab_channel=%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BA
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=yxDRyLfQz0w
https://www.youtube.com/watch?v=yxDRyLfQz0w


Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Букви е, и, і в 

суфіксах –ечок, -ечк, -

ичок, -ичк, - інн(я), -

енн(я), -н(я), -инн(я), -

ив(о), -ев(о). Онлайн-

урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Опрацювати § 35, виконати 

вправу 299 

21.01 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Види стосунків. 

Стосунки в родині, 

класі, підлітковому 

середовищі. 

Опрацювати §21-22, скласти 

пам’ятку «Як ватро поводитись у 

середовищі однолітків, щоб 

зберегти дружні стосунки». 

21.01 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Квітка. Запилення та 

запліднення у 

квіткових рослин. 

Суцвіття. Насінина. 

Плід. Рухи рослин. 

Опрацювати пар.32,33 ст.143-152 

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

=zwTWD_lTPZA 

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

=1wJN5GG9YzI 

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

=rk3R0A1WYDM 

Виконати тестові завдання: 

https://naurok.com.ua/test/zapilenn

ya-i-zaplidnennya-kvitkovih-roslin-

29590.html 

22.01 

Трудове навчання 

 

Чернова Л. В. 

Види швейних 

виробів. Вимоги до 

швейних виробів. 

Конструкційні 

матеріали та їх вибір. 

Текстильні матеріали: 

тканина, нитки. 

Короткі відомості про 

текстильні волокна та 

їх види. Будова 

тканини. Лицьовий і 

виворітний боки 

тканини. Технічне 

конструювання. 

Масштаб. Типи ліній, 

нанесення розмірів, 

умовні позначення. 

Мірки для побудови 

креслення швейного 

виробу. 

Опрацювати матеріал. 

https://vseosvita.ua/library/prezenta

cia-do-uroku-torbinka-dla-

dribnicok-115159.html 

 

Дібрати необхідні інструменти та 

матеріали для виготовлення 

торбинки для дрібничок: 

тканина, нитки в колір  тканини, 

голка, ножиці, шнур або стрічка 

шириною 0,5 см,1 см, 

декоративні елементи: аплікації, 

намистинки, мереживо, нитки 

для вишивання… 

 

 

22.01 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Букви е, и, і в 

суфіксах –ечок, -ечк, -

ичок, -ичк, - інн(я), -

Повторити § 35, виконати тестові 

завдання 

( файловий документ ) 

22.01. 

https://www.youtube.com/watch?v=zwTWD_lTPZA
https://www.youtube.com/watch?v=zwTWD_lTPZA
https://www.youtube.com/watch?v=1wJN5GG9YzI
https://www.youtube.com/watch?v=1wJN5GG9YzI
https://www.youtube.com/watch?v=rk3R0A1WYDM
https://www.youtube.com/watch?v=rk3R0A1WYDM
https://naurok.com.ua/test/zapilennya-i-zaplidnennya-kvitkovih-roslin-29590.html
https://naurok.com.ua/test/zapilennya-i-zaplidnennya-kvitkovih-roslin-29590.html
https://naurok.com.ua/test/zapilennya-i-zaplidnennya-kvitkovih-roslin-29590.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-torbinka-dla-dribnicok-115159.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-torbinka-dla-dribnicok-115159.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-torbinka-dla-dribnicok-115159.html


енн(я), -н(я), -инн(я), -

ив(о), -ев(о). Онлайн-

урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Роль художніх засобів 

у творі. Портрет, 

пейзаж, діалоги у 

творі. Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Виконати тестові завдання 

(файловий документ ), скласти 

кросворд  за оповіданням (за 

бажанням ). 

 

 

 

 

22.01. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

Порівняння образів 

чеховських 

персонажів. 

Зіставлення 

літературних творів з 

екранізаціями, 

ілюстраціями. 

Літературні музеї А. 

Чехова в Ялті. 

Онлайн-урок з учнями. 

Конференція з використанням 

сервісу Google-Meet ( пароль 

буде розміщено у групі Viber 6 

класу перед початком уроку) 

 

Повідомлення про життя і 

творчість  Дж .Лондона. 

 

22.01 

 

 


