
Графік дистанційного навчання для учнів  6 класу 

з 31.01.2022 по 04.02.2022 

 

 
Дата Предмет  Тема  Завдання  

31.01 Українська 

мова 

Відмінювання 

прикметників. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj12ZC7ZxxQ 

§ 44, вправа 372 

Математика Властивості 

додавання 

раціональних 

чисел 

Опрацювати §26 (ст. 196), виконати №1133, 

№1135, №1142 https://www.youtube.com/watch?v=-

8_7AT5CPiE    

Фізична 

культура 

 Навчальна гра в 

настільний теніс 

 

Історія 

Сокирка 

П.М. 

Урок контролю 

знань з теми: 

«Антична 

цивілізація та її 

сусіди». 

Файлове повідомлення 

Англійська 

мова 

Відомі 

спортсмени 

Урок читання 

Урок 7 ст 89 

Впр2 ст 89 прочитати текст 

Впр3 ст 90 Впр6 ст 91 письмово 

Біологія 

Бабій Ж.Ю. 

Запилення. 

Запліднення у 

покритонасінни

х рослин 

Урок в 

https://apps.google.com/intl/ru/intl/ru_ALL/meet/ 

 

https://ppt-online.org/265376 

 

https://naurok.com.ua/test/kvitka-zapilennya-

zaplidnennya-776143.html 

 

§ 33. Робота у зошиті. 

01.02 Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О. 

Ірина Жиленко . 

Поєднання 

реального і 

фантастичного в 

поезії «Жар – 

Птиця» 

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

скласти паспорт твору  

Математика Застосування 

властивостей 

додавання 

Повторити §26 (ст. 196), виконати №1139, 

№1144,№1157 https://www.youtube.com/watch?v=-

8_7AT5CPiE 

Трудове 

навчання 

Аплікація. 

Виготовлення   

рамки для фото 

 Презентація:  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-uroku-

trudove-navcanna-6-klas-na-temu-vigotovlenna-

fotoramki-209684.html  

Історія 

Сокирка 

П.М. 

Велика грецька 

колонізація. 

Урок у  Meet . Час 09.25. 

Опрацювати § 29 

Визначити причини великої грецької колонізації. 
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Англійська 

мова 

Види подорожі. Урок у Meet Час 12.30 

Урок 1 ст 96 

02.02

. 

Музичне 

мистецтво 

Номировськ

а О.Д. 

Грайливе скерцо https://www.youtube.com/watch?v=rWNZY98t1Nc  

Математика Віднімання 

раціональних 

чисел 

Опрацювати §27 (ст. 204-206), виконати №1188, 

№1191, №1194 

https://www.youtube.com/watch?v=KzwbJ2t1QxI  

Трудове 

навчання 

Виготовлення 

рамки для фото 

з картону та 

тканини. 

Переглянути відео і виготовити рамку: 

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

 

Німецька 

мова 

Які твої 

улюблені 

страви? 

Урок у Meet Час 11.25 

 

Урок 38 ст 96 

Фізична 

культура 

Навчальна гра в 

настільний теніс 

Відео:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5HUBJiR_8A  

 

03.02  Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Творення 

прикметників. 

Перехід 

прикметників в 

іменники. 

https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY 

§ 45, тестові завдання ( файловий документ) 

Основи 

здоров'я 

Номировськ

а О.Д. 

Стосунки і 

здоров'я 

 Опрацювати § 22, скласти конспект 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-

osnov-zdorov-ya-6-klas-na-temu-konflikti-i-zdorov-

ya-9418.html  

Математика Вправи на 

віднімання 

раціональних 

чисел 

Повторити §27 (ст. 204-206), виконати №1206, 

№1210,№1213  

https://www.youtube.com/watch?v=XAt5dFuUHbY 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Хмари і 

туман,відміннос

ті  в їх 

утворенні. 

Форми 

хмар,хмарність. 

Опрацювати ст.139-141. 

( скласти конспект) 

Переглянути презентацію. 

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

Німецька 

мова 

Покупки і 

приготування 

Урок у Meet Час 09.25 

Урок 39 ст 98 

Образотворч

е мистецтво 

Гут Л.В. 

Натюрморт у 

живописі. 

Виконання 

натюрморту із 

трьох предметів 

за уявою, 

надавши йому 

Онлайн-урок у Google Meet  

Переглянути відеоматеріал (що таке декоративний 

натюрморт) 

https://www.youtube.com/watch?v=rx8hOJbKgQ0&t

=55s 

https://www.youtube.com/watch?v=pm9jYEwYfU8 

https://www.youtube.com/watch?v=rWNZY98t1Nc
https://www.youtube.com/watch?v=KzwbJ2t1QxI
https://www.youtube.com/watch?v=dln_adQzZAs
https://www.youtube.com/watch?v=x5HUBJiR_8A
https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-na-temu-konflikti-i-zdorov-ya-9418.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-na-temu-konflikti-i-zdorov-ya-9418.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-z-osnov-zdorov-ya-6-klas-na-temu-konflikti-i-zdorov-ya-9418.html
https://www.youtube.com/watch?v=XAt5dFuUHbY
https://www.youtube.com/watch?v=rx8hOJbKgQ0&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=rx8hOJbKgQ0&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=pm9jYEwYfU8


декоративного 

характеру. 

Виконати ескіз декоративного натюрморту із 

трьох предметів 

https://www.youtube.com/watch?v=txnvVqeOrz0 

 

04.02

. 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

 

Написання 

прикметників із 

суфіксами : -

еньк, -есеньк,  

-ісіньк, -

юсіньк, -ськ, -

зьк, -цьк 

https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY 

§ 46, вправа391 

Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О. 

«Підкова», 

«Гном у 

буфеті». 

Поетичні 

роздуми про 

дружбу , 

доброту , красу  

https://www.youtube.com/watch?v=neO8ez9x_wk 

https://www.youtube.com/watch?v=wwvP_KM23f8 

Виразно читати поезію , виписати художні засоби, 

створити ілюстрацію ( за бажанням) 

Біологія 

Бабій Ж.Ю. 

Суцвіття. Їх 

різноманітність 

і біологічне 

значення 

https://apps.google.com/intl/ru/intl/ru_ALL/meet/ 
https://www.youtube.com/watch?v=r4KJ8q1DnMY 
https://naurok.com.ua/test/kvitka-sucvittya-plid-6-klas-_-
242242.html 
§ 34. Робота в зошиті 
 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Вкладені 

алгоритмічні 

структури 

повторення з 

лічильником. 

Онлайн урок у Google Meet 

Переглянути відеопрезентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=suMvaqJ9w1A 

Опрацювати п.1.4 (ст.23-29), виконати №5, 8 

(ст.32-33) 

Фізична 

культура 

Навчальна гра в 

настільний теніс 

 

Географія 

Сокирка 

П.М. 

Опади,що 

випадають з 

хмар та повітря, 

їх види, 

вимірювання. 

Карта розподілу 

опадів. 

Урок у  Meet . Час 11.25. 

Опрацювати § 36   на ст..145 вик. завд. 1-3. 
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