
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 13.01.2021 -15.01.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Англійська мова 

 

Смаженюк С.Л. 

«Спорт у нашому житті» 1. Урок 1 ст 78 повторити 

слова з теми 

"Спорт"(словник) 

2. Прочитати текст впр3 

ст79 і виконати  впр4 

письмово 

13.01. 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Листок - бічний орган 

пагона. Внутрішня 

будова листка. 

Видозміни пагона та 

його частин. Вегетативне 

розмноження рослин. 

Опрацювати пар.28,29 ст.123-

132 

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

=Apz_CSRAoKA 

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

=qVqlYx7mFRY 

Виконати тестові завдання 

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

ta-funkci-listka-687653.html 

13.01 

Зарубіжна 

література  

Борова Н. А. 

 

А.Чехов «Хамелеон». 

Викриття 

пристосуванства в 

оповіданні. 

Презентація     

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-anton-pavlovich-

chehov-hameleon-194548.html 

Підручник стор106- 111, скласти 

план, завдання  «Для 

обговорення». 

 

13.01 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

«Настільний теніс» Переглянути презентацію 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-modul-nastilnij-tenis-

201424.html 

13.01. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Додатні і від'ємні числа . 

Число 0 

Підручник §21 (ст.157-159) – 

опрацювати 

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

t8uePo_ank 

Виконати № 926, 930, 933 

13.01 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

В.Винниченко 

Дитинство письменника. 

«Федько – халамид ник» 

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

Переглянути презентацію, 

прочитати оповідання «Федько – 

халамид ник» 
 

14.01 
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Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Відмінювання іменників, 

що мають форму лише 

множини 

Опрацювати § 33, виконати 

вправи 266, 267 

14.01 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Спілкування і здоров’я https://www.youtube.com/watch?v=
4EHfdLWHrrI 

Переглянути відео, опрацювати 

§19-20 

 

14.01 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Поняття події. Види 

події. Програмне 

опрацювання події. 

 

Переглянути відеоматеріал 

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

=JweCEU6R8ho, 

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

=XjdwPi74aWU 

 

Виконати завдання 

https://drive.google.com/file/d/1hi

eOtWHNzfVsGAVBAh3j5HxQP

KJxZ85h/view 

 

14.01 

Фізична 

культура 

Паламарчук        

О.А. 

« Настільний теніс» Переглянути презентацію: 
https://vseosvita.ua/library/preze

ntacia-na-temu-nastilnij-tenis-
276427.html 

 

14.01. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Координатна пряма Підручник §22 (ст.163-165) – 

опрацювати 
https://www.youtube.com/watch?v=J

w6eBeL4RcE 

Виконати № 949, 951, 956 

14.01 

 

Географія 

Сокирка П.М. 

Добовий і річний хід 

температури повітря, 

причини його коливання. 

Опрацювати §30 ,на ст..122. вик. 

зав. 4,5. 

Переглянути презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-z-geografi-dlya-6-klasu-na-temu-

doboviy-hid-temperaturi-

3955.html 

14.01 

Англійська мова 

 

Смаженюк С.Л. 

«Спортивні клуби» 1. Урок 2-3 ст 80 

Прослухайте аудіозапис 

у Вайбер і виконайте впр 

2 ст 81 

2. Повторіть 

прислівники(словник) і 

виконайте впр 6 ст80 

письмово 

 

 

15.01 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Листок- бічний орган 

пагона. Внутрішня 

будова листка. 

Опрацювати пар. 30 ст. 133-137 

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

=jJKw0N8AU_Y 

15.01 
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Видозміни пагона та 

його частин. 
Вегетативне 

розмноження рослин. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-vidozmini-pagona-ta-yogo-

chastin-105063.html 

Виконати тестові завдання 

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

vidozmini-pagonu-26160.html 

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 за 

посиланням. 

https://trydovenavchannia.blogspo

t.com/2020/04/5_1.html 

 

 

15.01 

Зарубіжна 

література  

Борова Н. А 

А.Чехов «Товстий і 

тонкий». Викриття 

підлабузництва в 

оповіданні. 

Презентація 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-a-p-cehov-tovstij-i-tonkij-

dialog-ak-osnovna-forma-

rozkritta-suzetu-38790.html 

Підручник стор112-115, скласти 

літературний диктант, завдання 

7 на стор.115. 

15.01 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Незмінювані іменники. 

Рід незмінюваних 

іменників. 

Переглянути презентацію 
https://www.youtube.com/watch?v=

vOuH4LluPHY 

Опрацювати  § 34, виконати 

вправи 282, 286 

15.01 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Художня розповідь про 

Федька, його життя, 

стосунки з однолітками 

Заповнити  літературний 

паспорт 

оповідання В. Винниченка 

«Федько – халамидник» 

 

15.01 
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