
6 клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1
29.04 Урок мовленнєвого розвитку. Аналіз письмового твору.
Приставний н у формах особових і вказівних займенників. Опрацювати матеріал підручника параграфа 60, виконати 

вправи 509, 510, 511.

2
04.05 Написання разом і через дефіс неозначених займенників.
Правопис заперечних займенників. вивчити правило на с.202, виконати вправи 528, 529, 530.

3 06.05 Написання займенників із прийменниками окремо. Вивчити правило с.191 виконати вправу 547,542.
4 08.05 Написання займенників із прийменниками окремо. Повторити вивчене, виконати вправи 551, 552, 559.

Українська література

1
27.04 Контрольна робота. Письмовий твір «Безсмертя і добро, 
вічність і краса - основа життя людини на землі» (за вивченими 
творами).

Написати твір.

2

29.04 Гумористичне й сатиричне зображення. Жанрова 
різноманітність гумористичних творів. Роль гумору в житті українців. 
Леонід Глібов - визначний український байкар, поет. Сатиричне 
змалювання сучасної авторові судової системи у байці «Щука». 
Побудова байки. ТЛ: гумор (повторення), сатира, байка (повторення), 
алегорія, мораль.

Опрацювати статтю підручника с.216-217. Підготувати 
повідомлення про Л.Глібова.Вивчити теорію літератури с.
217-218.

3
04.05. «Муха і Бджола». Зневага до надокучливих, ледачих людей, 
що живуть за рахунок інших. Викриття дурості й пихатості в байці 
«Жаба і Віл».

Виконати завдання на с. 221.Навчитися виразно читати та 
аналізувати байки.

4 06.05. Урок мовленнєвого розвитку. Написання листа авторові байок 
Леонідові Глібову. Написати листа Л.Глібову. Вивчити напам'ять одну з байок.

Зарубіжна література

1 24.04 Рей Дуглас Бредбері(1920-2012)." Усмішка".Тривога 
заруйнування духовних цінностей в оповіданні " Усмішка" Прочитати оповідання " Усмішка".Стор.226

2 25.04 Образ Тома,його динаміка.Значення образу Джоконди для 
розкриття головної ідеї твору Образ Тома-образ Джоконди

3
04.05 Роберт Шеклі(1928-2005)."Запах думки" Утвердження сили 
людської думки у творі.Гуманістичний зміст оповідання-віра в 
перемогу людського розуму.  

Прочитати " Запах думки".Образ Кліві

4 05.05. Духовне й фізичне випробування Кліві.Роздуми автора 
промайбутнє людини і людства

Підготуватися до усного твору "Том і Кліві:схожість і 
відмінності"

Англійська мова
1 27.04. Загальні відомості про Україну.                                                Матеріали до уроків будуть скидатися в групу. https://www.youtube.com/watch?v=zBzXSRf3iSE
2 29.04  Свята України. Розвиток усного мовлення. Виписати з презентації назви свят. https://www.youtube.com/watch?v=3qirtzVEj4M
3 4.05 Київ - столиця України.                                                                 https://www.youtube.com/watch?v=mzEuMUG6xjk
4 06.05 Віртуальна мандрівка Києвом.                                                   https://www.youtube.com/watch?v=hmcQR04EtZU

Німецька мова
1 27.04. Українські міста. Розвиток читання. ст. 202-203, вправа 2(писати)
2 29.04. Київ - столиця України. ст204-206, вправа 3(читати), вправа 4(писати)
3 04.05. Контрольна робота.
4 06.05. Домашнє читання. Розповідь про Київ.

Історія
1 27.04.Тема. Виникнення християнства. Параграф 47, стор. 204.

https://www.youtube.com/watch?v=zBzXSRf3iSE
https://www.youtube.com/watch?v=3qirtzVEj4M
https://www.youtube.com/watch?v=mzEuMUG6xjk
https://www.youtube.com/watch?v=hmcQR04EtZU


2 30.04.Тема. Культура Давнього Риму. Практичне заняття. Параграф 48, стор. 209.
3 04.05. Тема. Культура Давнього Риму. Практичне заняття. Параграф 48, стор. 209.

4 07.05.Тема. Початок Великого переселення народів та падіння 
Західної Римської імперії Параграф 49, стор. 215.

Математика
1 27.04. Перпендикулярні прямі Вивчити  § 33, п.1, ст.255-256, виконати № 1490, 1492 https://www.youtube.com/watch?v=0trVTvlmkvc
2 28.04. Перпендикулярні прямі Вивчити  § 33, п.1, ст.255-256, виконати № 1494, 1495 https://www.youtube.com/watch?v=0trVTvlmkvc
3 30.04. Паралельні прямі Вивчити  § 33, п.2, ст.257-258, виконати № 1496, 1498 https://www.youtube.com/watch?v=d9j4fp2SqI8
4 04.05. Координатна площина Вивчити  § 34, ст.262-265, виконати № 1532, 1533 https://www.youtube.com/watch?v=Lygxae4Gqk8
5 05.05. Приклади графіків залежності між величинами Вивчити  § 35, ст.271-273, виконати № 1573, 1574 https://www.youtube.com/watch?v=1BXB4gI-Ljw

6 07.05. систематизація знань та підготовка до контрольної роботи. 
Самостійна робота. Кожен учень виконує свій варіант на кремих листочках. https://drive.google.com/open?id=1ElL2iM7BcReS-

0m5HoB2xvDkg5wsVly0

7 08.05. Контрольна робота. "Перпендикулярні та паралельні прямі" фотографію відправляє вчителю математики у вайбер у 
приват. 

https://drive.google.com/open?
id=1IgBAhVOD8yzSQpq5g74P3oI5wANxL9GO

Біологія
1 28.04 Екологічні групи грибів. Параграф 52
2 30.04 Лишайники- приклад симбіотичних організмів Параграф 53

3 5.05 Шапинкові гриби. Лабораторне дослідження 14 Параграф 54, виконати лабораторну роботу після параграфу 
ст.205

4 7.05 Їстівні та отруйні шапинкові гриби. Практична робота 5 Параграф 55 виконати практичну роботу після параграфу ст. 
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Географія

1 28.04. Географічна оболонка - найбільший природний комплекс 
Землі. Опрацювати § 57.

2 30.04. Природні зони Землі, їх особливості. Опрацювати § 58.

3 05.05. Практична робота № 7. Складання опису одного з природних 
комплексів своєї місцевості (за типовим планом). Завдання буде у групі.

4 07.05. Кількість населення Землі. Опрацювати § 59.
Музичне мистецтво

1 30.05.Шляхами симфонії.П.Чайковський Симфонія 5,1ч -слухання."
На безіменній висоті",-вивчення. Визначення .що таке симфонія?

2 7.05.Українська симфонічна поема.С.Людкевич .Симфонічні поеми 
"Дніпро", "Пісня юнаків"-слухання."На безіменній висоті",-виконанння. Прослухати музичні твори присвячені війні.(на вибір).

Образотворче мистецтво
1 Батальний жанр. Намалювати композицію битва на морі.

2 Жанри об'єднуються. Обери будь який жанр композиції та виконай 
роботу. 

Інформатика
1 Розв'язання задачі  методом поділу на підзадачі. Опрацювати § 22. https://www.slideshare.net/mobile/VsimPPT/32-6-95016069
2 Створення програмних проектів методом поділу задачі на підзадачі. 

Практична робота. Опрацювати § 22. Завдання 5. Сонячна система.
https://urokinformatiki.in.ua/urok-31-praktichna-robota-8-
stvorennya-programnix-proektiv-metodom-podilu-zadachi-na-
pidzadachi/

Технології
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Основи здоров'я
1 08.05.Безпека руху велосипелиста. Опрацювати § 29.

Фізична культура

https://www.youtube.com/watch?v=0trVTvlmkvc
https://www.youtube.com/watch?v=0trVTvlmkvc
https://www.youtube.com/watch?v=d9j4fp2SqI8
https://www.youtube.com/watch?v=Lygxae4Gqk8
https://www.youtube.com/watch?v=1BXB4gI-Ljw
https://drive.google.com/open?id=1ElL2iM7BcReS-0m5HoB2xvDkg5wsVly0
https://drive.google.com/open?id=1ElL2iM7BcReS-0m5HoB2xvDkg5wsVly0
https://drive.google.com/open?id=1IgBAhVOD8yzSQpq5g74P3oI5wANxL9GO
https://drive.google.com/open?id=1IgBAhVOD8yzSQpq5g74P3oI5wANxL9GO
https://www.slideshare.net/mobile/VsimPPT/32-6-95016069
https://urokinformatiki.in.ua/urok-31-praktichna-robota-8-stvorennya-programnix-proektiv-metodom-podilu-zadachi-na-pidzadachi/
https://urokinformatiki.in.ua/urok-31-praktichna-robota-8-stvorennya-programnix-proektiv-metodom-podilu-zadachi-na-pidzadachi/
https://urokinformatiki.in.ua/urok-31-praktichna-robota-8-stvorennya-programnix-proektiv-metodom-podilu-zadachi-na-pidzadachi/


Технічні прийоми з м'ячем виконуєте ПО МОЖЛИВОСТІ

1

28.04. 1.Удосконалення техніки ведення м'яча. 2.Техніка 
жонглювання мяча стопою. Виконати по можливості.

 Виконати впродовж дня або з інтервалом до 1хв. між 
серіями комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 3х6-8-10 разів;       
дівч. те сме, але з колін: 3х4-6-8 разів.                                       
2.Піднімання тулуба в сід руки за голову хл.: 3х10-12-14 
разів;          дівч.: 3х8-10-12 разів.                                                             
3.Присідання 3х10-12-14 разів. 

Що означає 3х10-12-14 разів - це одна серія 10 або 12 разів, 
друга серія 10-12 разів і третя серія 10-12 разів, в сумі 
виходить  30-36 разів (к-ть разів залежить від вашої фіз. 
підготовки), перерва між серіями до 1 хв. у перерві 
виконувати вправи на відновлення сил).

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4

2

30.04. Техніка виконання прийому і передачі мяча  внутрішньою 
частиною стопи. Зупинка підошвою. Техніка жонглювання м'яча 
стегном. 

Виконати комплекс вправ на гнучкість №1.                                                                                                                                                          
1.Вихідне положення стоячи обличчям до крісла триматись 
обома руками за спинку. Махи правою та лівою ногою назад 
2х10-12 разів див. відео:                                                                                                                                                       
2. Вих. полож. те сме. Махи правою та лівою ногою в 
сторону 2х10-12 разів (на кожну ногу).                                                                                        
3. Вих.полож. стоячи боком до крісла триматись правою 
рукою за спинку: махи лівю ногою вперед-назад 2х12-14 
разів.Змінити вих. положення і те саме правою ногою.

Ногу в коліні не згинати, носочок відтянутий, виконувати махи 
з максимальною амплітудою і на видох (згадайте, як Ви 
виконували на уроці фізкультури). Інтервал між серіями до 
1хв.

https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws   

3

01.05. 1.Техніка виконання удару по м'ячу внутрішньою частиною 
підйому. 2.Зупинка м'яча що летить, внутрішньою частиною стопи 
(щіткою).

Виконати 1 або 2 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№2 

https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s

https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI

4
05.05. 1.Техніка виконання прийому м'яча стегном та грудьми. Виконати зранку або впродовж дня комплекс вправ на 

гнучкість №2 
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU

5

07.05.1.Техніка виконання жонглювання м'яча серединою лоба. 2.
Техніка виконання удару серединою лоба з місця та в стрибку. 

Виконати 1 або 2 рази впродовж дня комплекс вправ ЗФП 
№3

https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPchttps://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY

https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4

6

08.05. Техніка виконання вкидання аута. 2.Найлегший фінт у 
футболі. Виконати зранку комплекс вправ ранкової гімнастики №1.

https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8 https://www.youtube.com/watch?
v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JP
aRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk

https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

Християнська етика
1 08.05 Ісус Христос - Вчитель Наука Ісуса Христа

https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0
https://www.youtube.com/watch?v=phhtiwjHsKc
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=7jwgjE6Dlws
https://www.youtube.com/watch?v=Uyg3eMyhreg
https://www.youtube.com/watch?v=4dH528sDhGA&t=145s
https://www.youtube.com/watch?v=B6XoEuTKzwI
https://www.youtube.com/watch?v=kNJFAd8knbc
https://www.youtube.com/watch?v=479FXxs89mQ
https://www.youtube.com/watch?v=zlwf2RVm5HU
https://www.youtube.com/watch?v=fxfwyASwdew
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=RbNhfEU5fxY
https://www.youtube.com/watch?v=-ySOawVOfz4
https://www.youtube.com/watch?v=hY7IiGf_Gy8
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=7qGMAQ4NkmE&feature=share&fbclid=IwAR1W8m1vBE0JPaRvtc5rbLUQogz7t1hWlO3ZgHfp7GkVMaFR2rDWLLYIayk
https://www.youtube.com/watch?v=zPQ4V4u9g5g
https://www.youtube.com/watch?v=fsO4GYn-7UI

