
Графік дистанційного навчання для учнів 6 класу 

з 07.02.2022 по 11.02.2022 

 
Дата 

 

Предмет  Тема  Завдання  

07.02. Математика 

Войтюк О.М. 

Вправи на 

віднімання 

раціональних чисел 

Повторити §27 (ст. 204-206), виконати 

№1212 (4-6) , №1216, №1221  

https://www.youtube.com/watch?v=U8gUoA

M5pmw    

Біологія  

Бабій Ж.Ю. 

Насінина, її будова та 

значення. 

Дослідницький 

практикум умови 

проростання насіння.  

Зустріч у Google Meet (посилання буде 

надіслано уViber) 

https://www.youtube.com/watch?v=o9ubA4b

GWUw&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%

D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0

%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE

%D0%B6%D0%BD%D0%B0 

 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Букви е, и, о в 

прикметникових 

суфіксах –ев-(-єв), -

ов-(-йов-, -ьов-), -

ин-, -ін-, -ичн-. 

https://www.youtube.com/watch?v=WvH7x

Z3JqnY 

§ 46, вправа 385,387 

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

В. Короленко 

 « Сліпий музикант». 

Пошуки Петром 

свого місця у житті. 

Дитинство. 

Письмово виконати завдання 1,2, 5   с. 

143. 

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

iqDQk 

 

 

 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

 Гімнастика Презентація:  

 

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

viniknennya-gimnastiki-209293.html  

Відео:  

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

oIzSo  

 

Історія 

Сокирка П.М. 

Суспільне, 

господарське життя і 

побут в античних 

полісах на території 

України. 

Урок у  Meet . Час 09.25. 

Вивчити конспект. 

Перегляд відеоматеріалу 

https://www.youtube.com/watch?v=aU7CnB

HSCaQ  

 

Англійська 

мова 

Подорож до Лондона Урок 2 ст 98 

Переглянути відео у вайбері і записати, 

яким транспортом подорожують діти 

08.02. Українська 

література 

Ігор Калинець. 

«Стежечка», 

https://www.youtube.com/watch?v=UHFd9_

AY7pQ 

https://www.youtube.com/watch?v=U8gUoAM5pmw
https://www.youtube.com/watch?v=U8gUoAM5pmw
https://www.youtube.com/watch?v=o9ubA4bGWUw&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=o9ubA4bGWUw&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=o9ubA4bGWUw&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=o9ubA4bGWUw&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=o9ubA4bGWUw&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY
https://www.youtube.com/watch?v=WvH7xZ3JqnY
https://www.youtube.com/watch?v=TCPEHeiqDQk
https://www.youtube.com/watch?v=TCPEHeiqDQk
https://naurok.com.ua/prezentaciya-istoriya-viniknennya-gimnastiki-209293.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-istoriya-viniknennya-gimnastiki-209293.html
https://www.youtube.com/watch?v=mZUDrloIzSo
https://www.youtube.com/watch?v=mZUDrloIzSo
https://www.youtube.com/watch?v=aU7CnBHSCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=aU7CnBHSCaQ
https://www.youtube.com/watch?v=UHFd9_AY7pQ
https://www.youtube.com/watch?v=UHFd9_AY7pQ


Нікітішина 

Н.О. 

«Блискавка», 

«Веселка». 

Своєрідність форм 

його поезій.  

Виразно читати поезії, скласти паспорт 

твору до однієї з них  

Математика 

Войтюк О.М. 

Додавання і 

віднімання 

раціональних чисел , 

Самостійна робота   

Повторити §26 -27, виконати різнорівневі 

завдання (файловий документ) ,пройти 

тестування 

https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-

vidnimannya-racionalnih-chisel-30982.html  

Трудове 

навчання 

Паламарчук 

О.А. 

 Виготовлення   

рамки для фото 

 Відео:  

https://www.youtube.com/watch?v=1-

0mPER4g7s&ab_channel=%D0%9C%D0%

B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%

D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%

B5%D0%B8%D1%87  

 

Англійська 

мова 

Найкраща подорож Урок у Meet Час 12.30 

Урок 3 ст 100 

   

09.02. Музичне 

мистецтво 

Номировська 

О.Д. 

Про що розповідає 

ноктюрн? 

https://www.youtube.com/watch?v=_gx11M

yeyvw  

Математика 

Войтюк О.М. 

 

Розв'язування задач і 

вправ 

Повторити §26-27 , виконати №1215, 

№1218 

https://www.youtube.com/watch?v=XAt5dF

uUHbY  

Зарубіжна 

література 

Борова Н.А. 

В. Короленко « 

Сліпий музикант». 

Пошуки Петром 

свого місця у житті. 

Юність. 

Виконати завдання 1 – 6 на с. 148 

Трудове 

навчання 

Паламарчук 

О.А. 

Виготовлення рамки 

для фото. 

Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ewvrO8e

h7YQ&ab_channel=%D0%A3%D0%9C%D

0%95%D0%9B%D0%AB%D0%95%D0%A

0%D0%A3%D0%9A%D0%98  

 

Німецька 

мова 

В супермаркеті. 

Числівники 100-1000 

Урок у Meet Час 11.25 

 

Урок 40 ст 100 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

Гімнастика Відео:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6c

r7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D

0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%

92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4

%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0

https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-30982.html
https://naurok.com.ua/test/dodavannya-i-vidnimannya-racionalnih-chisel-30982.html
https://www.youtube.com/watch?v=1-0mPER4g7s&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=1-0mPER4g7s&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=1-0mPER4g7s&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=1-0mPER4g7s&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=1-0mPER4g7s&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B8%D1%87
https://www.youtube.com/watch?v=_gx11Myeyvw
https://www.youtube.com/watch?v=_gx11Myeyvw
https://www.youtube.com/watch?v=XAt5dFuUHbY
https://www.youtube.com/watch?v=XAt5dFuUHbY
https://www.youtube.com/watch?v=ewvrO8eh7YQ&ab_channel=%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=ewvrO8eh7YQ&ab_channel=%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=ewvrO8eh7YQ&ab_channel=%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=ewvrO8eh7YQ&ab_channel=%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AB%D0%95%D0%A0%D0%A3%D0%9A%D0%98
https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6cr7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6cr7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6cr7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6cr7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6cr7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA


%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1

%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA  

 

 

 Відео: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GYvLo7

poLHo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%

D0%BB%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0

%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96

%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0  

10.02. Образотворче 

мистецтво 

Гут Л.В. 

Натюрморт у 

декоративному 

виконанні. 

Створення 

композиції 

«Декоративний 

натюрморт». 

Онлайн-урок у Google Meet  

Переглянути відеопрезентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=pm9jYE

wYfU8 

Створити композицію «Декоративний 

натюрморт». 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

Контрольний 

докладний  

письмовий переказ 

тексту, що містить 

опис природи  

Написати роботу на чернетці 

Основи 

здоров'я 

Номировська 

О.Д. 

Види і наслідки 

конфліктів 

 Опрацювати § 23, 

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

uroku-vidi-i-naslidki-konfliktiv-169531.html  

Математика 

Войтюк О.М. 

Контрольна робота 

№7 ( з теми 

«Додавання і 

віднімання 

раціональних 

чисел») 

Повторити §26 -27, виконати різнорівневі 

завдання (файловий документ) 

Географія 

Сокирка П.М. 

Погода, її елементи, 

мінливість. 

Характерна погода 

за сезонами у своїй 

місцевості. Служба 

погоди , практичне 

значення прогнозів 

погоди.  

 

Урок у  Meet . Час 08.30. 

 

Опрацювати § 37, на ст. 149 виконати 

завд. 4. 

Переглянути презентацію 

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

6-klas-7256.html  

Німецька 

мова 

Ми любимо готувати Урок у Meet Час 09.25 

Урок 41 ст 102 

11.02. Географія 

Сокирка П.М. 

Практична робота 

№5. Складання 

графіка зміни 

температури повітря 

Урок у  Meet . Час 11.25. 

Виконати практичну роботу. 

https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6cr7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=sgEeF6cr7UQ&ab_channel=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%BA
https://www.youtube.com/watch?v=GYvLo7poLHo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=GYvLo7poLHo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=GYvLo7poLHo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=GYvLo7poLHo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=GYvLo7poLHo&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=pm9jYEwYfU8
https://www.youtube.com/watch?v=pm9jYEwYfU8
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vidi-i-naslidki-konfliktiv-169531.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-vidi-i-naslidki-konfliktiv-169531.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pogoda-6-klas-7256.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-pogoda-6-klas-7256.html


, діаграм хмарності 

та опадів, рози 

вітрів, їх аналіз, 

 Плід. Способи 

поширення плодів. 

Лабораторне 

дослідження будови 

плода 

Зустріч у Google Meet (посилання буде 

надіслано уViber) 

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

Ploo4&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D

0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%

D0%BB%D0%B0No12 

 

Інформатика 

Гут Л.В. 

Вкладені 

алгоритмічні 

структури 

повторення з 

передумовою та 

лічильником. 

Онлайн-урок у Google Meet  

Переглянути відеопрезентацію 

https://www.youtube.com/watch?v=0DRy3s

YIN9k 

Пройти тестування 

https://naurok.com.ua/test/start/36129 

Додаткові інтерактивні вправи 

https://learningapps.org/4907096 

https://learningapps.org/1937090 

https://learningapps.org/7109211 

https://learningapps.org/3133409 

 

Українська 

мова 

Нікітішина 

Н.О. 

 

Контрольний 

докладний  

письмовий переказ 

тексту, що містить 

опис природи 

Завершити редагування письмового 

переказу. 

Українська 

література 

Нікітішина 

Н.О. 

Персоніфіковані 

образи природніх 

явищ – дивовижне й 

незвичайне в 

повсякденному 

житті. Гармонія 

людини і природи. 

 

Записати власну аудіоверсію поезії Ігоря 

Калинця( відеопоезію, буктрейлер до 

збірки «Дивосвіт») ( на вибір) 

Фізична 

культура 

Паламарчук 

О.А. 

Гімнастика  Відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=sSq2AX

a_2hc  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_B_uFPloo4&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0No12
https://www.youtube.com/watch?v=E_B_uFPloo4&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0No12
https://www.youtube.com/watch?v=E_B_uFPloo4&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0No12
https://www.youtube.com/watch?v=E_B_uFPloo4&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0No12
https://www.youtube.com/watch?v=E_B_uFPloo4&ab_channel=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0No12
https://www.youtube.com/watch?v=0DRy3sYIN9k
https://www.youtube.com/watch?v=0DRy3sYIN9k
https://naurok.com.ua/test/start/36129
https://learningapps.org/4907096
https://learningapps.org/1937090
https://learningapps.org/7109211
https://learningapps.org/3133409
https://www.youtube.com/watch?v=sSq2AXa_2hc
https://www.youtube.com/watch?v=sSq2AXa_2hc

