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Завдання для дистанційного навчання 6 клас 

 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Понеділок 30.03.2020 року 

1. Математика  повтор. п.29! №1319, №1335, №1340 

2. Фізкультура  Перегляд відеоуроку «Історія українського футболу»  

3. Зарубіжна література 

Виконати тести за посиланням Тест 

Пис. хронологічну табл. Генрі Лонгфелло.  

Додатковий матеріал до біографії у Google Classroom 

4. Історія  
§32опрацювати. Відповідати на питання уривків  

праць Плутарха. §31.Виписати реформи Солона. 

5. Біологія 
Опрац. § 46 (усно), відп. на питання с.173 

виконати тести за посиланням Тест 

6. Англійська мова 
Зробити тести два варіанта, фото тестів знаходяться в 

Google classroom 

Вівторок 31.03.2020 року 

1. 
Образотворче 

мистецтво 

Тема: Історичний жанр. Переглянути відеоурок 

«Історичний жанр», створити композицію (малюнок)  

за мотивами історичних подій. С.166-171 підручника.   

2. Математика 
п.31 -- опрацювати, вивчити правила, с. 244 на пит. 

усно(буде тест), с. 242-243(задачі в зошит) 

3. Географія  
Відео: «Річки, їх будова, живлення, річковий режим, 

пороги, водоспади».  Вивчити правила. 

4. Фізкультура  
Поєднання прийомів пересування з технікою володіння 

м’ячем;  Присідання: хлопці - 2*35; дівчата - 2*30. 

5. Російська мова  

6. Українська мова  
Повторити правила.с.194-197, опрацювати правила 

с.196-197, впр.460,463 

7. Німецька мова  
Написати твір на тему: « meine Heimatstadt» приклад на 

сторінці 126 впр 4 

Середа 01.04.2020 року 

1. Математика §31- повт правила, №1415(1--6), №1416 

2. Українська мова §56, с. 199-200 опрацювати, впр. 468 

3. Українська література  с.194- чит. і переказ., с.195-перемалювати  схему 

4. Історія Розділ III.§33. Вивчити. Відповідати на питання. 

5. Біологія 

Опрацювати параграф 47 (усно). Написати висновок з 

рамочки на с.177 у зошит. Виконати тести за посиланням 

Тест 

https://www.youtube.com/watch?v=yOB-Wpekwd8&feature=youtu.be
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=373023
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=772983
https://www.youtube.com/watch?v=KyHMBJCDQaA
https://www.youtube.com/watch?v=lXCwpxfVoV4
https://www.youtube.com/watch?v=lXCwpxfVoV4
https://www.youtube.com/watch?v=o1GAsnT2ktw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=o1GAsnT2ktw&feature=youtu.be
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=492211
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№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

6. Інформатика  

с.81-89, відповіді на пит.1-6, виконати завдання в  scratch 

c.87-88, scratch-файл "звіт_прізвище" відправити в Google 

Classroom 

7. Англійська мова  Тести на часи Simpe, фото тестів в Google Classroom 

Четвер 02.04.2020 року 

1. Основи здоров’я  Код r4bmfza  Опрац. §14, завд. 7 (письмово) 

2. 
Знайомство з 

екологією 
Виконати тести за посиланням: Тест 

3. Географія 

Гідросфера  Вивчити матеріал " Озера і штучні водойми" , 

у зошиті виписати всі терміни, вивчити їх. Пройти тест " 

Озера на карті". Вчимо об'єкти гідросфери на карті!!! 

4. Зарубіжна література 

Чит. с. 199-201, після тексту відповісти письмово 

на питання на с. 202. Ознайомитись із текстом на  

с. 202-204. 

5. Музичне мистецтво  Жанрова палітра симфонічної музики 

6. Математика  
§31 -- повт., №1418, №142.   

Виконати за посиланням  завдання 

7. Німецька мова  c.128 впр. 5 письмово (15-20 речень) 

П’ятниця  03.04.2020 року 

1. Українська мова  
С. 200-2003,відеоурок: «Відмінювання числівників» 

469,471 за підручн. 

2. Українська література  С.201-210 дочитати, письмово - пит. 3, с. 210 

3. Трудове навчання Код класу r4bmfza §21 Опрацювати. 

4. Фізкультура  
Відео: «Правила гри в міні-Футбол»; 

Відео: «Удари по м'ячу різними способами». 

5. Географія рідного краю Дослідження "Природні( культурні) пам'ятки свого краю" 

   

 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=377756
https://geografiamozil2.jimdofree.com/головна/гідросфера/
https://sway.office.com/DrwfyNf75v0tx1AQ?fbclid=IwAR09OADtKhZTL11HNjivU1k7l07pFcFGk83CPptJCUuDt0MzZC12ygFuxQI
https://learningapps.org/6324622
https://www.youtube.com/watch?v=q84EG6dBrVM
https://www.youtube.com/watch?v=FFBOjAoTpbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FLYxBDfQo0I&feature=youtu.be

