
Завдання для опрацювання Домашнє завдання6-А клас

1 Укр.  мова 

Відмінювання кількісних 

числівників, що означають цілі 

числа (50-80, 200-900)./            

Тренувальні   вправи.   

Повторити п.54 с.173,  викон.  впр. 459/ 

Повторити   п.   54,   впр.   459.   

2 Укр. літ.

Леся    Воронина.    Роль   сім’ї   у   

формуванні   життєвих   

переконань   людини.   

Виконати   тестові   завдання    ст.  

200,215,227. 

3 Рос. мова Прикметник. Підсумковий урок
Опрацювати матеріал уроку 56. 

Виконати тестові завдання

4 Математика
Розв’язування задач за 

допомогою рівнянь.
п. 32, №  1450, 1454

5 Фізкультура Ранкова зарядка

6 Зар. літ.

Образ Тома, його динаміка. 

Значення образу Джоконди для 

розкриття головної ідеї твору.

Виконати письмові завдання (1 на вибір): 

1 Продовжити історію Тома або описати 

події, зображені в оповіданні, очима 

Джоконди. 2. Назвати риси фантастики у 

творі Р. Бредбері

7 Географія
Узагальнюючий урок з теми 

"Гідросфера"

Запитання і   завдання  для 

самоконтролю.ст.211

1 Англ. мова
Подорож.Узагальнення знань з 

теми.

написати розповідь про свій улюблений 

вид подорожі.

2 Укр. мова

Відмінювання дробових і збірних 

числівників/ Відмінювання   

дробових   та   збірних   

числівників.

Опрацювати п. 55, викон. Впр.467/ 

Опрацювати п.   55,   впр.   468,466.

3 Інформатика
Вкладені алгоритмічні структури 

повторення з лічильником

Опрацювати параграф 3.3. Виконати 

завдання 10 на сторінці 117

4 Труд. навч Проєкт «Великодня композиція»
Дібрати необхідні матеріали та 

інструменти. Виготовити основу яйця.

5 Труд. навч

Добір матеріалів та інструментів. 

Виготовлення основи 

Великоднього яйця.

6 Біологія 

Екологічні групи рослин (за 

відношенням до світла, води, 

температури)

Опрацювати параграф 45

7 Історія
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1 Етика

Чи може бути свобода основою 

моральності. Що розуміють під 

свободою вибору, дії, волі

Робота з підручником. Опрацювати 

матеріал уроку 26 (стр.144-150). 

Виконати завдання в зошиті  (урок 26, 

пит.1-12)

2 Укр. мова

Відмінювання та написання 

порядкових числівників. 

Правопис порядкових числівників 

із -сотий, -тисячний, 

мільйонний/Відмінювання   

написання   порядкових   

числівників   

Опрацювати п. 56, викон. Впр.478/ ст.177-

178,    впр.   474,478 

3 Рос. Мова Числівник як частина мови
Опрацювати матеріал уроку 57.Вик. впр. 

247.

4 Математика
Розв’язування задач за 

допомогою рівнянь.
п. 32, №  1456, 1474

5 Укр. мова
Правильне вживання числівників   

на позначення дат і часу. 

   Опрацювати матеріал ст. 179-180, впр.    

479.

6 Фізкультура Ранкова зарядка

7 Географія
Складові біосфери , особливості  

їх поширення на земній кулі.

Опрацювати параграф 54.Завдання 5, 

ст.216.

1 Англ. мова Лондон впр.2 стор.161

2 Математика
Розв’язування рівнянь, задач за 

допомогою рівнянь.

Виконати завдання за посиланням, № 

1464

3 Зар. літ.

Роберт Шеклі (1928–2005). 

«Запах думок». Утвердження 

сили людської думки у творі. 

Духовне й фізичне випробування 

Кліві. 

Опрацювати матеріал підручника (с.203 -  

204), переглянути буктрейлер 

(https://www.youtube.com/watch?v=QGf_

psTPusg), прочитати оповідання «Запах 

думок», записати елементи сюжету 

твору: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, 

розв’язка.

4 Фізкультура Ранкова зарядка

5 Укр. літ
Орацювати   матеріал   

підручника   ст. 228-229.  
 Відповіді    на    4-5     запитання.

6 Історія
Встановлення імперії в Римі. 

Правління Октавіана Августа.

Опрацювати  П. 40 (новий підруч.), 

48(старий), запитання і завдання після 

параграфа .

7

Відмінювання числівників. Буква 

Ь на кінці числівників і перед 

закінченням у непрямих 

відмінках.

Повторити п.54, провідмінювати 

числівники: 8, 50, 400

1 Обр. мист.
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2 Укр. мова
Правильне вживання числівників 

на позначення дат та часу.

Опрацювати с.179-180, викон. Впр.483 

(усно), 484 (письм.)

3 Математика

Контрольна робота по темі: 

Розв’язування рівнянь та задач за 

допомогою систем рівнянь

Виконати завдання за посиланням

4 Муз. Мист.

Характерні ознаки жанру 

концерт. Види концерту. 

Композиційна будова (форма) 

концерту.

Слухати музику

5 Біологія 
Рослинні угрупування. Життєві 

форми рослин.
Опрацювати параграф 45,46

6 Основи  здор.
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