
6 клас
№ Тема Домашнє завдання Коментар

Українська мова

1
13.05 Урок мовленнєвого розвитку. Есей світоглядного змісту ( 
Орієнтовні теми: " Кого можна назвати патріотом рідної землі", " У 
чому полягає життєвий успіх ".  

2 15.05 Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Займенник".
Українська література

1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше
Зарубіжна література

1 12.05 Розвиток мовлення (усний твір) "Том і Кліві-схожість і 
відмінності" Повторити зміст творів " Усмішка" і "Запах думки"

2 8.05 Астрід Ліндгрен " Міо,мій Міо".Основні відомості про життя 
письменниці.Моральні цінності у творах Ліндгрен Прочитати "Міо,мій Міо"

Англійська мова
1 13.05 Контрольна робота. Завдання будуть у групі.
2 18.05 Контроль аудіювання.
3 20.05 Контроль письма

Німецька мова
1 13.05 Контроль письма
2 18.05 Контроль читання
3 20.05 Контроль аудіювання

Історія

1 18.05.Тема. Узагальнення з теми "Римська імперія". 
Параграф 44-50. Повторити значення виділених слів, 
основні дати, усно скласти історичний портрет Октавіана 
Августа.

2 21.05.Тема. Узагальнення знань, перевірка досягнень учнів. Виконати письмово завдання.
3 25.05. Тема. Повторення вивченого матеріалу. Скласти (усно) уявну подорож стародавнім світом.
4 28.05.Тема. Повторення вивченого матеріалу.

Математика
1 12.05. Повторення. Подільність натуральних чисел. Повторити розділ 1. Подільність натуральних чисел. ст. 4-29.  

2 14.05. Повторення. Звичайні дроби. Повторити розділ 2. Подільність натуральних чисел. ст. 30-
85.  

3 15.05. Повторення. Відношення і пропорції. Повторити розділ 3. Відношення та пропорції. ст. 86-155.

4 18.05. Повторення. Раціональні числа та дії над ними. Повторити розділ 4. Раціональні числа та дії над ними.ст. 
156-233.

5 19.05. Повторення. Вирази та рівняння. Повторити розділ 5. Вирази та рівняння. ст. 234-279.

6 21.05. Повторення. Підготовка до підсумкової річної контрольної 
роботи 

Виконати 4 варіант підсумкової контрольної роботи за 6 
клас. Зразок виконання контрольної роботи. 3 варіант.

https://drive.google.com/open?
id=1PTYP_Vn27NAdbPSm0oqBGgrmAASDM8_4

https://drive.google.com/open?
id=1mj7RH_3o6VbntT7txasVkeWd1t3nHfVJ
https://drive.google.com/open?id=16W-om8rm9yqaAu-
FQfHj5BJdUt1gv2yv

7 22.05. Підсумкова контрольна робота за 6 клас.

Кожен учень виконує свій варіант на окремих подвійних 
листочках, фотографує, відправляє вчителю математики у 
вайбер у приват. Хто не виконає контрольні, самостійні 
роботи - атестований не буде.

https://drive.google.
com/file/d/1b8MbenNRV6KxLbnYpVsMrHcyfI_G6A9d/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1PTYP_Vn27NAdbPSm0oqBGgrmAASDM8_4
https://drive.google.com/open?id=1PTYP_Vn27NAdbPSm0oqBGgrmAASDM8_4
https://drive.google.com/open?id=1mj7RH_3o6VbntT7txasVkeWd1t3nHfVJ
https://drive.google.com/open?id=1mj7RH_3o6VbntT7txasVkeWd1t3nHfVJ
https://drive.google.com/open?id=16W-om8rm9yqaAu-FQfHj5BJdUt1gv2yv
https://drive.google.com/open?id=16W-om8rm9yqaAu-FQfHj5BJdUt1gv2yv
https://drive.google.com/file/d/1b8MbenNRV6KxLbnYpVsMrHcyfI_G6A9d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8MbenNRV6KxLbnYpVsMrHcyfI_G6A9d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8MbenNRV6KxLbnYpVsMrHcyfI_G6A9d/view?usp=sharing


Біологія
1 12.05 Гриби-паразити. Параграф 56
2 14.05 Значення грибів у природі та житті людини. Параграф 57

3 19.05 Узагальнення з теми <Гриби> Повторити тему, параграф 51-57, підготуватися до 
підсумкової контрольної роботи

4 21.05 Узагальнення з курсу біологія. Контрольна робота. Повторення пройденого матеріалу за 6 клас
Географія

1 12.05. Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо - Маклая. Опрацювати § 60.

2
14.05. Найбільші за площею та чисельністю населення держави 
світу. Практична робота 8. Позначення на к/к кордонів найбільших 
держав та їх столиць.

Опрацювати § 61.

3 19.05. Держави - сусіди України на політичній карті світу. Опрацювати § 61 (ст. 246 - 247).
4 21.05. Зміни складових географічної оболонки людством. Опрацювати § 62.

Музичне мистецтво
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Образотворче мистецтво

1 Створення художнього образу нашої Батьківщини в декоративному 
мистецтві. Панно "Моя країна - Україна".

2 "Створення художнього образу нашої Батьківщини в декоративному 
мистецтві. Панно ""Моя країна - Україна""."

Інформатика
1 Розробка сценарію майбутнього програмного проекту. Розробка сценарію . https://youtu.be/DpcODK87FUI

2 Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого 
сценарію. Робота над проектом. 

Технології
1 Теми та домашні завдання будуть повідомлені пізніше

Основи здоров'я
1 15.05. Правила дороржнього руху для велосипедистів. Опрацювати § 29.
2 22.05. Поведінка в екстримальних ситуаціях. Опрацювати § 30.

Фізична культура
Легка атлетика

1
12.05. Ну що, побігли!!! Виконати перемінний біг у повільному темпі до 5 хв. - це 

чергування бігу з ходьбою. 1хв. рівномірного бігу у 
повільному темпі з переходом на ходьбу 20-30 сек.https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8

2

14.05. Техніка бігу на короткі дистанції. Старт, стартовий розбіг, біг 
по дистанції, фініш.

Біг у повільному темпі 3-5 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями,комплекс спеціальних бігових вправ 21-2х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw

https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE

3
15.05. Техніка і тактика бігу на середні дистанції.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати з інтервалом до 1хв. 
між серіями комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 1-2х8-10-12 
разів;       дівч. те сме, але в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 3х6-8-10 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, упор 
присівши хл.: 1-2х8-10-12 разів; дівч.: 1-2х6-8-10 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в гору 
з глибокого присіду хл. 1-2х 8-10-12 разів; дівч.: 1-2х6-8-10 
разів.

https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E

https://youtu.be/DpcODK87FUI
https://www.youtube.com/watch?v=ggVjbqKxIF8
https://www.youtube.com/watch?v=1n4KE0yI6bY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=JL9s0ny5VwE
https://www.youtube.com/watch?v=TX9mlyqcK5E


3

https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати з інтервалом до 1хв. 
між серіями комплекс вправ ЗФП №1.                                                           
1.Згинання розгинання рук в упорі лежачи хл.: 1-2х8-10-12 
разів;       дівч. те сме, але в упорі від лавки (або в упорі від 
крісла, сходів): 3х6-8-10 разів.                                       2.
Вихідне положення - упор лежачи. Вправа упор лежачи, упор 
присівши хл.: 1-2х8-10-12 разів; дівч.: 1-2х6-8-10 разів.                                                                                           
3.Вихідне положення -  упор присівши. Вистрибування в гору 
з глибокого присіду хл. 1-2х 8-10-12 разів; дівч.: 1-2х6-8-10 
разів.

4

19.05. Техніка виконання стрибка у довжину з міся. Техніка 
виконання стрибка у довжину з розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати,з інтервалом до 1хв. 
між серіями,  комплекс ЗРВ для стрибунів.                                        
1.Стрибки на правій нозі: 1 х 30 м. тесаме на лівій.                             
2. біг з підстрибуванням 1-2 х 30м.                                                   
3.Стрибки з ноги на ногу (багатоскоки) 1-2 х 30м.                                    
4. Вихідне положення присід, руки назад. Махом рук вперед 
багаторазові стрибки у довжину хл. 1-2х8-10-12 разів; дівч.: 
1-2х6-8-10 разів (вправа темпова, виконувати не 
зупиняючись).                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI

5

21.05. Техніка виконання метання м"ячика на дальність з місця та 
розбігу.

Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати комплекс ЗРВ (див. 
відео) 

https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q

https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM

6

22.05. Техніка виконання штовхання ядра.
Біг у повільному темпі 4-6 хв. Виконати, з інтервалом до 1хв. 
між серіями, комплекс спеціальних бігових вправ 1-2х30 м
(див. відео). 

https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIwhttps://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU

https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U
Християнська етика

1 15.05 Ісус навчає притчами. Щотаке притча? Притчі Христові
2 22.05  Мета людського життя і  засоби її досягнення Мета людського життя

https://www.youtube.com/watch?v=eS0lLXJ0UMg
https://www.youtube.com/watch?v=-FCpkqrKIAg
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=oERds3mgzFI
https://www.youtube.com/watch?v=NMm3qkpxoHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q
https://www.youtube.com/watch?v=AqaT_C7THGM
https://www.youtube.com/watch?v=2XdYywkm9LY
https://www.youtube.com/watch?v=xpOQjp7wBIw
https://www.youtube.com/watch?v=TQaadTrv2WU
https://www.youtube.com/watch?v=vGhpeZXcc9U

