
Графік дистанційного навчання  

для учнів 6 класу  

з 12.04.2021 -16.04.2021 

 

 
Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Футбол» Відео: 

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

=1-q8lid3-

98&ab_channel=EvgeniyHrynko 

12.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«З’ясування 

напрямків» 

Говоріння 

Урок у Google Meet Час 10.20 

Урок 5 ст 145 

1. виконати впр 3 ст 147 

скласти діалог 

 

12.04. 

Історія 

Сокирка П.М. 

Розпад Римської 

імперії. 

Опрацювати §53, дати відповідь 

на запитання. Чому падіння 

Римської імперії ,вважають 

закінченням періоду історії 

стародавнього світу. 

 

Переглянути відеоматеріал 

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

=LcLPRfr6MwU 

 

 

 

12.04. 

Біологія 

Сокирка 

П.М. 

Контрольна робота з 

теми: 

«Різноманітність 

рослин» 

Виконати контрольну роботу. 

 

 

12.04. 

 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування задач за 

допомогою  рівнянь 

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

Підручник §32(ст.248-249)  – 

опрацювати , виконати №1440,1442 

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

MsW2cCV1V5k 

12.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Узгодження 

числівників з 

іменниками 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Виконати тестові завдання 

( файловий документ) 

12.04. 
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Історія 

Сокирка П.М. 

Походження 

слов’янських народів. 

Опрацювати §54, визначити 

хронологічні межі формування 

спільноти давніх слов’ян. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=LcLPRfr6MwU 

13.04. 

Біологія 

Сокирка П.М. 

Поняття про гриби та 

особливості їх 

живлення. 

Опрацювати §47. 

Переглянути відеоматеріал 

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

=YnyVX2mrOFc 

13.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

 
 

Дж. Родарі « Листівки 

з видами 

міст».Листівки як 

символ широти світу і 

прагнення до його 

відкриття. 

Презентація 

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

rodari-listivki-ak-simvol-siroti-

svitu-6223.html 

Підручник с.191 «Творче 

завдан-   ня». 

 

 

 

 

 

13.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування 

текстових задач за 

різницевим і кратним 

порівнянням 

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

Підручник §32(ст.248-249)  – 

повторити , виконати №1444, 1446 

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

DycWgmlWCs 

13.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Правильне вживання 

числівників. 

Уживання числівників 

на позначення дат і 

часу 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

§ 57, вправа 489, 493 13.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

Леся Воронина – 

сучасна письменниця. 

«Таємне Товариство 

боягузів, або Засіб від 

переляку №9» - 

фантастична, 

романтична повість 

про виховання 

гідності та мужності. 

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

=gwtisTYLw00 

Прочитати 1-12 розділи 

повісті,переглянути 

відеоматеріал 

13.04. 
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Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

«Футбол» Відео: 

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

wur33G1XzME&ab_channel=%D0%9

4%D0%AE%D0%A1%D0%A8-

1%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB

%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%

D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 

Відео: 

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

=wz4wJJOyjhM&ab_channel=DO

nline 

14.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С. Л. 

«Правила дорожнього 

руху» Граматика 

Урок у Google Meet Час 10.20 

1. Повторити правила  

утворення та вживання 

теперішнього 

завершеного часу ст.199 

2. Впр5 ст 148 письмово 

 

14.04. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Складові біосфери, 

особливості їх 

поширення на земній 

кулі. 

Опрацювати § 54. 

 

 

Урок на платформі Zoom. 

 

14.04. 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А. 

Контрольна робота. 

Поетичне бачення 

світу          ( тести) 

Повідомлення « Цікаве  про  

Р.Бредбері» 

 

14.04. 

Математика 

Войтюк О.М. 

Розв'язування 

текстових задач на 

знаходження чисел за 

їх відношенням 

Підручник §32 (ст.248-249) – 

повторити, виконати № 1456,  1460 

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

VwKFJ8he1k 

14.04. 

Фізична культура 

Паламарчук 

О.А. 

« Футбол» Відео: 

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

=Tf5cHGCXSZ8&ab_channel=%

D0%9D%D0%B0%D1%82%D0

%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F

%D0%A1%D0%BE%D1%80%D

0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%

BB%D1%96%D1%82 

Відео: 

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

=4haWnkonphE&ab_channel=DO

nline 

 

15.04. 

Географія 

Сокирка П.М. 

Ґрунти. Властивості 

ґ,рунтів. 

Опрацювати §55, на ст. 220 

виконати завдання «Шукайте в 

інтернеті» 

15.04. 
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Переглянути відеоматеріал 

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

=56JjeEOLkSE 

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування 

текстових задач на 

рух 

9.30  https://meet.google.com/xia-

tbcc-amw 

Підручник §32 (ст.248-249) – 

повторити, виконати 

№1448,1450,1454 

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

Ulc0v5lLWg 

15.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

«Таємне Товариство 

боягузів, або Засіб від 

переляку №9» - 

фантастична, 

романтична повість 

про виховання 

гідності та мужності. 

ТЛ : сюжет, його 

елементи 

Прочитати 13-35 розділи повісті 15.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Створення 

інформаційного 

допису про певну 

подію з 

використанням 

числівників на 

позначення дат і часу 

для розміщення в 

соцмережі. 

Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

 

Завершити  роботу  над 

дописом, відредагувати його. 

15.04. 

Основи здоров’я 

Нікітішина Н.О. 

Проживання в 

промисловій зоні. 

Види небезпечних 

промислових об’єктів. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-za-temoyu-prozhivannya-v-

promisloviy-zoni-233098.html 

Переглянути презентацію, 

опрацювати §29 

15.04. 

Музичне мистецтво 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Жанрова палітра 

симфонічної музики 

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

=YpiN9EDT9do 

Переглянути відеоурок, 

розучити пісню «Сім шляхів» 

15.04. 

Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

«В Києві» 

Аудіювання 

Урок 7 ст 152 

1. Впр2 ст 152 повторити 

слова 

16.04. 
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2. Прослухати  аудіо запис 

у вайбер і виконати 

тестові завдання 

Зарубіжна 

література Борова 

Н.А 

Р.Бредбері « 

Усмішка». Тривога за 

руйнування духовних 

цінностей. 

Презентація 

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

=xyXXQpBmha8 

Скласти план, детальний 

переказ твору. 

 

16.04. 

Українська мова 

Нікітішина Н.О. 

Узагальнення і 

систематизація 

вивченого з теми 

«Числівник» 

Повторити §52 - 58 , виконати 

завдання за посиланням 

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

a-robota-8-chislivnik-yak-

chastina-movi-6-klas-228848.html 

 

16.04. 

Українська 

література 

Нікітішина Н.О. 

 

Роль сім'ї у 

формуванні життєвих 

переконань людини. 

Стосунки між різними 

поколіннями в родині 

.Онлайн-урок 

(конференція з 

використанням 

сервісу Google meet ) 

Заповнити літературний паспорт 

твору «Таємне Товариство 

боягузів, або Засіб від переляку 

№9» 

16.04. 

Образотворче 

мистецтво 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Сприйняття 

мистецтва. Релігійний 

жанр. Історія 

виникнення та 

розвитку. Зображення 

на площині. Побудова 

сюжетної композиції 

на релігійну тематику 

«Великодній янгол» 

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

=zzcRJhNQEhA 

Завершити роботу в кольорі над 

композицією «Великодній 

янгол», виготовити великодню 

листівку – витинанку , 

переглянувши відео 

16.04. 

Трудове навчання 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Бісероплетіння як вид 

декоративно – 

ужиткового 

мистецтва. Історія 

виникнення бісеру. 

https://vseosvita.ua/library/biserop

letinna-ak-vid-dekorativno-

uzitkovogo-mistectva-86964.html 

Переглянути презентацію 

16.04. 

Трудове навчання 

Нікітішина Н.О. 

Заміна 

Види виробів, 

плетених з бісеру. 

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

=MO0S3GZQS2A 

Переглянути відеоматеріал, 

дібрати матеріали та 

інструменти, графічні схеми для 

виготовлення виробу з бісеру 

16.04. 
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