
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 15.02.2021 -19.02.2021 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на віднімання 

раціональних чисел 

Підручник §27 (ст.204-205) – 

опрацювати ,виконати  № 1196, 

1197, 1201 

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

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

zwbJ2t1QxI 

15.02 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Докладний усний 

переказ художнього 

тексту розповідного 

характеру з елементами 

опису природи. 

Підготувати усний переказ тексту 

( файловий документ), записати 

відео. 

15.02. 

Музичне 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Грайливе скерцо. Про 

що розповідає ноктюрн? 

Етюд у музиці. 

Опрацювати матеріал ст.. 134-

139. Слухання та аналіз 

музичних творів. 

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

=_gx11Myeyvw 

Розучити пісню «Весна 

прийшла» 

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

=JFqtTYnGcco 

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

=alfwo91kqYU 

15.02 

Історія 

Сокирка П.М. 

Взаємини греків і 

місцевого 

населення2Кімерійці, 

скіфи,сармати. 

Опрацювати §30-31 

Переглянути відеоматеріал. 

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

=JDg9OwIThlk&ab_channel=%D

0%9F%D1%96%D0%B7%D0%B

D%D0%B0%D1%94%D0%BC%

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

82%D0%BE%D1%80%D1%96%

D1%8E%21 

15.02. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Подорож. Документи в 

дорогу» 

Лексика 

Урок 5 ст 105 

1. Впр 1 Прослухати аудіо 

запис у вайбер і записати 

слова  у словник 

2. Впр 2 ст 105 письмово 

15.02 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика» Презентація: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-po-temi-modul-legka-atletika-

15.02. 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=KzwbJ2t1QxI
https://www.youtube.com/watch?v=KzwbJ2t1QxI
https://www.youtube.com/watch?v=_gx11Myeyvw
https://www.youtube.com/watch?v=_gx11Myeyvw
https://www.youtube.com/watch?v=JFqtTYnGcco
https://www.youtube.com/watch?v=JFqtTYnGcco
https://www.youtube.com/watch?v=alfwo91kqYU
https://www.youtube.com/watch?v=alfwo91kqYU
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html


istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-

ukra-ni-183902.html 

Відео: 

 

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

=ecILzWCQwoI&ab_channel=%

D0%A3%D0%BF%D1%80%D0

%B0%D0%B2%D0%BB%D1%9

6%D0%BD%D0%BD%D1%8F%

D0%BE%D1%81%D0%B2%D1

%96%D1%82%D0%B8%D1%96

%D0%BD%D0%B0%D1%83%D

0%BA%D0%B8 

Історія 

Сокирка П.М. 

Практична робота. 

Харктеристика способу 

життя мешканців 

античних полісів 

Північного 

Причорномор’я ( за 

доступними текстовими 

джерелами) і скіфських 

племен (за 

книгою»Мельпомена» з 

Геродотової «Історії з 

дев’яти книгах» ) 

 

Виконати практичну роботу. 

16.02. 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

 
 

В.Короленко «Сліпий 

музикант». Петро 

Попельський і Евеліна. 

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

=_vgF-_CLbVM 

cтворіть грона образів Петра і 

Евеліни. 

16.02 

Образотворче 

мистецтво 

 

Чернова Л. В 

Сприйняття мистецтва. 

Побутовий жанр. Історія 

виникнення і розвитку. 

Зображення на площині. 

Виконання побудови 

декоративної композиції 

у побутовому жанрі на 

шкільну тематику.  

Виконання роботи в 

кольорі. Зображення на 

площині. Виконання 

сюжетно-тематичної 

композиції у побутовому 

жанрі «Моє вітання для 

матусі» 

Опрацювати матеріал. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-uroku-v-6-klasi-pobutoviy-

zhanr-istoriya-viniknennya-ta-

rozvitku-93087.html 

Намалювати декоративну 

композицію у побутовому жанрі 

на шкільну тематику. 

 

16.02 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Прикметники твердої і 

м'якої груп 

Онлайн-урок 

Опрацювати § 44, виконати 

вправу 365, 366 

16.02 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-po-temi-modul-legka-atletika-istoriya-rozvitku-legko-atletiki-v-ukra-ni-183902.html
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=ecILzWCQwoI&ab_channel=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=_vgF-_CLbVM
https://www.youtube.com/watch?v=_vgF-_CLbVM
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-pobutoviy-zhanr-istoriya-viniknennya-ta-rozvitku-93087.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-pobutoviy-zhanr-istoriya-viniknennya-ta-rozvitku-93087.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-pobutoviy-zhanr-istoriya-viniknennya-ta-rozvitku-93087.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-pobutoviy-zhanr-istoriya-viniknennya-ta-rozvitku-93087.html


(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Емма Андієвська 

.Сучасна українська 

письменниця і 

художниця. Її казки – 

притчі. 

 

Опрацювати матеріал за 

посиланням, прочитати твір 

Е. Андієвської «Казка про яян» 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9
5%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9
0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94
%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%

D0%B0 

16.02 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

 

Розв'язування вправ на 

додавання і віднімання 

раціональних чисел 

Підручник §26-27 (ст.193-196, 204-

205) – повторити, виконати  № 

1206, 1210, 1213 

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

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

a-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-

32686.html 

16.02 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика» Відео: 

 

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

=-

_TwakxtfHc&ab_channel=%D0%

9E%D0%97%D0%9E%D0%A8N

o25 

 

Відео: 

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

=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%

D0%94%D0%B5%D0%BF%D0

%B0%D1%80%D1%82%D0%B0

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%

D1%82%D0%BE%D1%81%D0%

B2%D1%96%D1%82%D0%B8%

D1%96%D0%BD%D0%B0%D1

%83%D0%BA%D0%B8 

 

17.02. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Подорож потягом» 

Читання 

1. Повторити слова з теми 

«Подорож» (словник) 

2. Впр4 ст 108 Прочитати 

текти , відповісти на 

запитання 

3. Впр 7 ст 106 письмово 

 

17.02 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

Множення раціональних 

чисел 

Підручник §28 (ст.212-215) – 

опрацювати, виконати № 1246, 

1249, 1251 

17.02 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-32686.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-32686.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-32686.html
https://www.youtube.com/watch?v=-_TwakxtfHc&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://www.youtube.com/watch?v=-_TwakxtfHc&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://www.youtube.com/watch?v=-_TwakxtfHc&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://www.youtube.com/watch?v=-_TwakxtfHc&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://www.youtube.com/watch?v=-_TwakxtfHc&ab_channel=%D0%9E%D0%97%D0%9E%D0%A8No25
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=Uc7AxpekZX0&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8


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

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

lO-lbdCEhU 

 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Різноманітність рослин. 

Спорові рослини. 

Водорості. Мохи. 

Плауни і хвощі. 

Папороті. 

Опрацювати пар.38 ст. 170-172 

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

=9t9Dy3P9ISI&t=1s 

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

=lVK-6mQc-WQ 

Виконати тестові завдання. 

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

temi-vodorosti-1031.html 

17.02 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

Українська природа, 

народні звичаї й традиції 

в повісті. В.Короленко і 

Україна. 

Знайдіть у творі пейзажі, які 

настрої утілено в них? Визначте 

засоби  художньої  виразності. 

17.02. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Клімат  та основні 

кліматичні чинники. 

Опрацювати §38, на ст..153, вик. 

завд. 4. 

Переглянути відеоматеріал. 

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

=J09I5citW8w&ab_channel=%D0

%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F

%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0

%BE%D1%88%D0%B0 

17.02. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Кліматична  карта.Карта 

кліматичних 

поясів.Зміни клімату. 

Вплив людини на 

атмосферу. 

Опрацювати §39-40, на ст..157, 

вик. завд. 1,4. 

Переглянути відеоматеріал. 

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

=LhajLLHv3pk&ab_channel=%D

0%9ElenaKotovska 

18.02. 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Легка атлетика» Відео: 

 

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

=Uqw6QQwWqO0 

18.02. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Вправи на множення 

раціональних чисел 

Підручник §28 (ст.212-215) – 

повторити, виконати № 1256, 1260, 

1262 
https://meet.google.com/xia-tbcc-

amw 
https://www.youtube.com/watch?v=j5

BZGKsvh8g 

18.02 

 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

«Казка про яян». 

Прихований повчальний 

зміст твору.Добро й 

любов до світу. ТЛ: 

притча. 

Онлайн-урок 

Виконати завдання на картках, 

прочитати твір Е Андієвської 

«Говорюща риба» за посиланням 

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

printit.php?tid=1943 

 

18.02 

https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=YlO-lbdCEhU
https://www.youtube.com/watch?v=YlO-lbdCEhU
https://www.youtube.com/watch?v=9t9Dy3P9ISI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9t9Dy3P9ISI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lVK-6mQc-WQ
https://www.youtube.com/watch?v=lVK-6mQc-WQ
https://naurok.com.ua/test/test-z-temi-vodorosti-1031.html
https://naurok.com.ua/test/test-z-temi-vodorosti-1031.html
https://www.youtube.com/watch?v=Uqw6QQwWqO0
https://www.youtube.com/watch?v=Uqw6QQwWqO0
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://meet.google.com/xia-tbcc-amw
https://www.youtube.com/watch?v=j5BZGKsvh8g
https://www.youtube.com/watch?v=j5BZGKsvh8g
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1943
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=1943


(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Відмінювання 

прикметників 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати §44, виконати 

вправу 372 
https://www.youtube.com/watch?v=

QJHqblbMPbw 

18.02. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Стосунки з однолітками. 

Підліткові компанії. 

Ознаки дружніх, 

недружніх, небезпечних 

компаній. 

Опрацювати §25, скласти 

пам’ятку «Як уникнути 

небезпечних компаній ». 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-do-treningu-z-osnov-zdorov-ya-6-

klas-pidlitkovi-kompani-protidiya-

agresi-v-pidlitkovih-kompaniyah-

7469.html 

 

18.02. 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Практична робота 5 

. Проекти з вкладеними 

циклами 

Виконати практичну роботу 

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

=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%

D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%

B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A

%D1%80%D0%B8%D1%88%D1

%82%D0%BE%D0%BF%D0%B

0 

 

18.02 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А 

Роль мистецтва, 

відповідальність за долю 

іншого і світу загалом. 

Прочитати твір Марка Твена 

«Принц і злидар». 

19.02 

Біологія 

 

Чернова Л. В 

Різноманітність рослин. 

Спорові рослини. 

Водорості. Мохи. 

Плауни і хвощі. 

Папороті. 

Опрацювати пар.39 ст.173-175 

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

=SWkpRl1d9OQ 

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

=GC45ShWB3XU 

Виконати тестові завдання: 

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

58297.html 

19.02 

Трудове 

навчання 

 

Чернова Л. В. 

Технологічна 

послідовність 

виготовлення швейного 

виробу. Вимоги до 

проектованого виробу. 

Правила БП та санітарно-

гігієнічні вимоги. 

Організація робочого 

Опрацювати матеріал. 

https://naurok.com.ua/vigotovlenn

ya-torbinki-dlya-dribnichok-6-

klas-35557.html 

Пошити торбинку для 

дрібничок за знайденим 

зразком. 

 

19.02 

https://www.youtube.com/watch?v=QJHqblbMPbw
https://www.youtube.com/watch?v=QJHqblbMPbw
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-treningu-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-pidlitkovi-kompani-protidiya-agresi-v-pidlitkovih-kompaniyah-7469.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-treningu-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-pidlitkovi-kompani-protidiya-agresi-v-pidlitkovih-kompaniyah-7469.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-treningu-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-pidlitkovi-kompani-protidiya-agresi-v-pidlitkovih-kompaniyah-7469.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-treningu-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-pidlitkovi-kompani-protidiya-agresi-v-pidlitkovih-kompaniyah-7469.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-treningu-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-pidlitkovi-kompani-protidiya-agresi-v-pidlitkovih-kompaniyah-7469.html
https://www.youtube.com/watch?v=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=VXsxGNvcQf8&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=SWkpRl1d9OQ
https://www.youtube.com/watch?v=SWkpRl1d9OQ
https://www.youtube.com/watch?v=GC45ShWB3XU
https://www.youtube.com/watch?v=GC45ShWB3XU
https://naurok.com.ua/test/mohi-58297.html
https://naurok.com.ua/test/mohi-58297.html
https://naurok.com.ua/vigotovlennya-torbinki-dlya-dribnichok-6-klas-35557.html
https://naurok.com.ua/vigotovlennya-torbinki-dlya-dribnichok-6-klas-35557.html
https://naurok.com.ua/vigotovlennya-torbinki-dlya-dribnichok-6-klas-35557.html


місця. Розкладання 

викрійки на тканині та 

розкроювання швейного 

виробу. Пошиття 

торбинки. Добір 

оздоблення для швейного 

виробу. Остаточна 

обробка виробу. Контроль 

якості. Догляд за 

виробом. Економічне 

обґрунтування. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Творення прикметників. 

Перехід прикметників  в 

іменники 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Опрацювати  § 45, виконати 

вправу 377, 381 

19.02 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

«Говорюща риба « 

Принципи толерантного 

ставлення до інших, 

вірності мріям, 

прагнення гармонії зі 

світом. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням сервісу 

Google meet ) 

 

Виконати тестові завдання 

(файловий документ ), скласти 

кросворд  за твором (за бажанням 

). 

19.02 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«Подорож потягом » 

Говоріння 

Урок у Google Meet Час 09.25 

Урок 6 ст 109 

1. Впр2 ст 109 прочитати 

діалоги і скласти свій 

діалог 

2. Впр 5 ст 111(письмово) 

19.02 

 

 

 

 


