
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ  

6-А КЛАСУ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ з 12.03.2020 по 03.04.2020 

 

ПРЕДМЕТИ 

ЗАВДАННЯ 

ТИЖНІ 

І ІІ ІІІ 

МАТЕМАТИКА 
§ 31 №№ 1416; 1422; 1426; 

1428 
§ 32 №№ 1442; 1444 § 32 №№1448; 1451. 

УКРАЇНСЬКА МОВА 

Опрацювати§50,впр.421.423. 

§51,впр.429,опрацювати 

матеріал «Готуємося до 

контрольного оцінювання» 

§52,впр.434,436. 

Опрацювати §53,впр.440,449. 

§53,впр.450. §54,впр.453,457. 

Опрацювати §55,впр.469. 

§56, впр.475,478. 

Повторити§55-56,впр.481. 

УКРАЇНСЬКА 

ЛІТЕРАТУРА 

Прочитати твір Я.Стельмаха    

«Митькозавр з Юрківки…» 

Скласти кросворд за твором 

Я. Стельмаха. 

Прочитати твір Л.Вороної 

«Таємне Товариство Боягузів» 

Виписати  в зошити портретні  

характеристики Кактуса, 

Зайця, Жука. 

Підготувати усний  

стислий переказ розділів 

25-36 твору Л. Ворониної  

«Таємне Товариство 

Боягузів». Підготувати 

виразне читання за ролями  

кульмінації  й розв’язки 

БІОЛОГІЯ 

Опрацювати §39, 40,41 ст.. 

178-179 «Завдання» - 

письмово; ст.. 181 таблиця – 

письмово; ст.. 185 таблиця - 

письмово 

Опрацювати §42,43, ст.. 189 

таблиця – письмово, ст.193 

таблиця - письмово 

Опрацювати §45 

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я 

Опрацювати §21 

Відповідати на запитання в 

кінці параграфа 

Опрацювати §22 

Відповідати на запитання в 

кінці параграфа 

Опрацювати §23 

Відповідати на запитання 

в кінці параграфа 



ПРЕДМЕТИ 

ЗАВДАННЯ 

ТИЖНІ 

І ІІ ІІІ 

ГЕОГРАФІЯ 

Опрацювати §39-40 

Підготувати 5 запитань до 

тексту параграфа 

Опрацювати §41-42 

Підготувати повідомлення про 

живі організми в океані 

Опрацювати §43-44 

Описати режим річки, що 

протікає у вашій 

місцевості 

ІНФОРМАТИКА 

(Бондаренко Я.М.) 

Опрацювати §21 (вправа 1 на 

ст.249) 

Опрацювати §21 (завдання 2 

ст. 180-181 з розділу 

«Працюємо в парах») 

Опрацювати §21 

(завдання 3 ст. 181-182 з 

розділу «Працюємо в 

парах») 

ІНФОРМАТИКА 

(Фатєєнкова Л.В.) 

Опрацювати 

Розділ 4;       §18-20; 

Опрацювати 

Розділ 4;       §18-20; 

Опрацювати 

Розділ 4;      §18-20; 

АНГЛІЙСЬКА 

МОВА 

Впр. 1-3 ст. 140-142 (усно), 6 

ст. 142 (письмово) , 

*1,2,3 ст. 76-77 

1 ст. 143 переклад, 5ст. 143 ( 

письмово) , 2ст. 146 вивчити 

слова, 

*1,2,3 ст.78-79 

4 ст. 148 переклад, 1ст. 

149 записати у словник, 

3 ст. 150 усно 

*1,2,3 ст 80-81 

ЗАРУБІЖНА 

ЛАТЕРАТУРА 

Роберт Бернс. Біографія 

конспект, вивчити вірш 

напам’ять «Моє серце в 

верховині…». Опрацювати 

с.176-179, відповідати на 

запитання 

Генрі Лонгфелло, біографія 

конспект, знати визначення, 

що таке поема та характерні 

ознаки поеми. Читати та 

переказувати «Пісня про 

Гайавату», відповідати на 

запитання 

Написати в зошиті 

характеристику образу 

Гайавати. Позакласне 

читання: Джанні Родарі 

«Листівки з видами міст» 

ІСТОРІЯ 

Опрацювати п.37,38,створити 

леп бук «Культурні 

досягнення доби Еллінізму» 

(на вибір) 

Опрацювати п.39.створити леп 

бук,кросворд, 5 анаграм 

«Стародавній Рим»(на вибір) 

Опрацювати п.40, 

виписати терміни 

«республіка», «народний 

трибун», «тріумф», 

пояснити 



ПРЕДМЕТИ 

ЗАВДАННЯ 

ТИЖНІ 

І ІІ ІІІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

(хлопці) 

Декоративний свічник 

 

https://chudo-lobzik.ru/chertezh-

podelki-podsvechnik-2/ 

Декоративний свічник 

 

https://chudo-lobzik.ru/chertezh-

podelki-podsvechnik-2/ 

Декоративний свічник 

 

https://chudo-

lobzik.ru/chertezh-podelki-

podsvechnik-2/ 

ОБРАЗОТВОРЧЕ 

МИСТЕЦТВО 

§25, намалювати ліричний 

квітковий натюрморт 

(акварель) 

§26, створити композицію на 

історичну тему в техніці 

гризайль на основі 

коричневого кольору 

§27, намалювати 

ілюстрацію на 

міфологічний сюжет 

 


