
 

Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

для учнів 6-А  класу на період карантину 

 

Класний керівник:  

                      Добан Ольга Семенівна (098-050-39-69) 
 
12.05.2020р., вівторок        

Математика - виконати контрольну роботу 

Біологія – повторити будову квітки, підготуватися до контрольної робот 

Історія України – узагальюючий урок з теми " Внесок давніх цивілізацій в історію 

людства". Основні поняття та висновки. 

Українська мова – Вивчити § 62, с.201-202; Виконати вправу 525. 

Інформатика – написати в зошитах класифікацію комп’ютерних мереж 

Українська література – Виконати завдання 5, с. 255. 

 

13.05.2020р, середа  
Англійська мова – контроль письма 

Математика – повторити правила с. 194 – 195, розв’язати № 1173 

Ритміка – виконувати улюблені руханки 

Основи здоров’я – зробити памʼятку «Поведінка в екстремальних ситуаціях» 

Образотворче мистецтво – Намалювати і вирізати витинанку. 

 

14.05.2020р, четвер 

Математика – повторити правило с. 205, розв’язати № 1229 

Українська мова – Вивчити правила, с. 202; Виконати вправи 528-529. 

Зарубіжна література – Прочитати роман М. Енде "Джим Гудзик і машиніст Лукас", р.XXI, 

с.235-246; Дати відповіді на питання,   с. 246-247. 

Географія – підготувати реферат про Китай 

Фізкультура – присідання 40 разів 

Трудове навчання – повторити види з’єднання деталей (хлопці); повторити будову швейної 

машини (дівчата) 

 

15.05.2020р., п’ятниця  

Англійська мова – контроль говоріння, повторення слів з теми "Шкільні предмети" 

Математика – повторити правила с. 213 – 214, розв’язати № 1299 

Всесвітня історія – Узагальюючий урок з теми" Здобутки давніх цивілізацій. Культура, 

наука, релігія". Узагальюючий урок з теми" Здобутки давніх цивілізацій. Культура, наука, релігія". 

Логоритміка – повторювати рухи хореографічної композиції «Як у нас на Україні» 

Українська мова – Повторити правила, с.202; Виконати вправи 534,535. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

для учнів 6-Б  класу на період карантину 

 

Класний керівник:  

                      Шпилька Ірина Іванівна (067-932-49-91) 
 

12.05.2020р., вівторок        

Інформатика – виписати в зошити призначення та можливості Word 

Українська література – З.Мензатюк: «Таємниця козацької шаблі». Прослухати та 

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

Трудове навчання - вивчити словник нових термінів з теми «Стругання» (різання, 

довбання)  

Географія -  с.172-173 читати, знати приклади рослин і тварин, які занесені до 

Червоної книги України 

Математика - виконати контрольну роботу 
Фізкультура – дихальні вправи 

 

13.05.2020р, середа  
Образотворче мистецтво – Намалювати композицію «Літні розваги» 

Соціально-побутове орієнтування – практикум «Як правильно мити руки» 

Трудове навчання – вивчити словник нових термінів з теми «Стругання» (різання, 

довбання)  

Математика - розв’язати приклади (індивідуальні завдання) 
Ритміка – рухи ритмічних руханок 

 

14.05.2020р, четвер 

Трудове навчання - вивчити словник нових термінів з теми «Стругання» (різання, 

довбання)  

Українська мова – Правило напам’ять с. 134. Вправа485, с.135, списати, підкреслити 

сполучник і. 

 Математика - розв’язати с. 165 № 2 
Основи здоров’я - Записати способи повідомлення про своє місцезнаходждення 

 

15.05.2020р., п’ятниця  

Українська мова - с.136 Правило напам’ять, Вправа 490, списати, підкреслити 

сполучники а, але. 

Трудове навчання – повторити правила безпечної роботи з свердлом  

Українська література - Річна контрольна робота. Завдання. 

Соціально-побутове орієнтування – практикум «Як правильно мити руки» 

Математика - розв’язати с. 165 № 5 

Фізкультура – дихальні вправи 

 

 

 

 

 

 

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


Завдання для самостійного опрацювання навчального матеріалу 

для учнів 6-В  класу на період карантину 

Класний керівник:  

                      Сікачина Леся Миколаївна (068-014-82-77) 
12.05.2020р., вівторок    

Соціально- побутове орієнтування – Повторити правила розмови по телефону 

Елементарні математичні уявлення – Розв’язування простих арифметичних задач 

(індивідуальні завдання) 

Предметно-практичне навчання - Практична робота. Вправи на виготовлення форм 

з пластиліну (куля, куб) 

Природознавство - Ознайомитись з відмінністю ґрунтів за їх складом : піщані 

,глинисті, чорноземні 

Логопедичне заняття - виконувати вправи для розвитку мовного дихання: розвиток 

мовного дихання( здувати вату з долоні, надувати мильні бульбашки).Розвиток дрібної 

моторики( шнурувати шнурівки, складати мозаїку, нанизувати намистинки) 

 

13.05.2020р, середа  
Я у світі – Ознайомитись з українськими народними іграми 

Читання та письмо – Читати слова (індивідуальні завдання). Списування коротких 

слів (індивідуальні завдання) 

Соціально- побутове орієнтування – Ознайомитись з правилами набору екстрених 

номерів на клавіатурі мобільного телефону 

Предметно- практичне навчання – Практична робота. Вправи на виготовлення 

форм з пластиліну (циліндр, брусок) 

Альтернативні комунікації – показувати знайомі  піктограми стоїть-іде-лежить-

сидить-їсть.   

 

14.05.2020р, четвер 

Соціально- побутове орієнтування - Повторити правила набору екстрених номерів 

на клавіатурі мобільного телефону 

Читання та письмо – Читати слова (індивідуальні завдання). Списування коротких 

слів (індивідуальні завдання) 

Елементарні математичні уявлення  - Розв’язування простих арифметичних задач 

(індивідуальні завдання) 

Предметно- практичне навчання – Практична робота. Ліплення об’ємних форм 

(овочі) 

Мистецтво - Ознайомитись з піснями про сонечко 

Альтернативні комунікації - показати на собі вивчені частини тіла людини і на 

малюнку частини тіла тварини 

 

15.05.2020р., п’ятниця  

Читання та письмо – Медичні установи : поліклініки, аптеки, лікарні та їх 

призначення 

Соціально- побутове орієнтування – Читати слова (індивідуальні завдання) 

Списування коротких слів (індивідуальні завдання) 

Ритміка – танцювальні стрибки та присідання 

Адаптивна фізкультура – присідання 40 разів 

Предметно-практичне навчання - Практична робота. Ліплення об’ємних форм 

(овочі) 

 


