
Завдання для опрацювання Домашнє завдання6-А клас

1 Укр.  мова 

Контрольна робота з теми 

«Числівник» (Ігрупа)/ Числівник. 

Самостійна робота.   

Тести (Ігрупа)/Тести с. 186-187, вправа 

498 (письмово)

2 Укр. літ.
Леонід Глібов «Муха і Бджола». 

Алегоричні образи. 

Ст. 233-237 відповіді на запитання тестів 

і 4,5,7.

3 Рос. мова

Відмінювання кількісних 

числівників (І група)/ Збірні і 

дробові числівники 

Опрацювати відеоурок "Склонение 

количественных числительных",  

матеріал уроку 59, стр. 256-257. 

Виконати впр.256 (І група)/ Опрацювати 

п.61., впр.264
4 Математика Координатна площина. п. 34, №  1537, 1538

5 Фізкультура Ранкова зарядка

6 Зар. літ.

Розвиток мовлення (усно) 

Порівняльна характеристика 

героїв  Р. Бредбері  та Р. Шеклі 

Опрацювати матеріали та виконати 

завдання текстового документу. 

Розгадати кроссенси до твору 

Р.Д.Бредбері «Усмішка»  та Р. Шеклі 

«Запах думок».
7 Географія Природні комплекси Опрацювати параграф 56.

1 Англ. мова
Подорож Україною та 

Великобританією.
впр.2 стор.179(ознайомитися з текстом).

2 Укр. мова

Займенник як частинна мови  

(Ігрупа)/ Займенник як частина 

мови. 

Опрацювати п. 59, ст. 190, впр. 505 

(друге завдання письмово)  (Ігрупа)/ 

Параграф 59, вправа 506.

3 Інформатика
Вкладені алгоритмічні структури 

повторення та розгалуження

Опрацювати параграф 3.4 (завдання 

3,6,8)

4 Труд. навч Проєкт «Великодня композиція»
Завершити виготовлення виробу. 

Зробити фото звіт.

5 Труд. навч Остаточна обробка виробу.
Завершити виготовлення виробу. 

Зробити фото звіт.

6 Біологія 

Особливості будови грибів: 

грибна клітина, грибниця, 

плодове тіло. Розмноження і 

поширення грибів.

Опрацювати параграф 48

7 Історія

Пантеон римських богів. Римське 

право. Мистецтво Давнього 

Риму. 

Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL

Kryum2977DH7P4fYygbu4TvrglOsbFz4 

1 Етика
Що таке суспільна справедливість 

і соціальна різноманітність 

Робота з підручником. Опрацювати 

матеріал уроку 28 (стр.157-162). 

Виконати завдання в зошиті  (урок 28, 

пит.1-12)
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2 Укр. мова

Розряди займенників за 

значенням (І група)/Розряди 

займенників за значенням. 

ст.191, впр.504 (І група)/

3 Рос. мова

Відмінювання порядкових 

числівників (І група)/Підсумковий 

урок за темою «Числівник» 

Опрацювати п.62., вправи с.269-

270 усно

Опрацювати відеоурок  "Склонение 

порядковых числительных",    матеріал 

уроку 60, стр. 260, 264. Виконати впр. 

262. (І група)/ 

4 Математика
Координатна площина. Побудова 

точок із заданими координатами.
П. 34, № 1540 (1 і 2)

5 Укр. мова

Розряди займенників за 

значенням (І група)/РМ. 

Письмовий твір з елементами 

роздуму в художньому стилі.

ст.191, впр. 506 (І група)/Написати твір.

6 Фізкультура Ранкова зарядка

7 Географія Географічна оболонка

Опрацювати параграф 57.Переглянути 

презентацію. Таблиця в  зошиті 

«Закономірності  географічної 

оболонки"(зразок ст.226 підручника).

1 Англ. мова Придбання квитків впр.4 стор.182.

2 Математика
Побудова точок із заданими 

координатами.
№№ 1547, 1549, 1550

3 Зар. літ.

Астрід Анна Емілія Ліндґрен 

(1907–2002). «Міо, мій Міо». 

Основні відомості про життя і 

творчість письменниці, 

популярність її творів у різних 

країнах

Опрацювати матеріал підручника (с.221 - 

224), переглянути презентацію, прочитати  

перших  6 розділів повісті «Міо, мій Міо» 

(«Він у дорозі день і ніч», «У трояндовому 

садку», «Міраміс», «Чи зірки слухають, коли 

ми граємо до них?», «Колодязь, що ввечері 

шепоче», «Він їхав пущею»).

4 Фізкультура Ранкова зарядка

5 Укр. літ Леонід Глібов «Жаба і Віл».  Ст.238 відповіді на запитання 4-5

6 Історія Кризові явища в Римській імперії.
Опрацювати  П. 44, запитання і завдання 

після параграфа.

7

1 Обр. мист.

2 Укр. мова

3 Математика

4 Муз. мист.

5 Біологія 
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6 Основи  здор.
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