У К Р А Ї НА
ЗДОВБИЦЬКА ЗОШ І-ІІ ст.
ДУБЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
35652 вул .Молодіжна, с. Здовбиця
Дубенського району, Рівненської області
E-mail: dubno_osvita18@ukr.net
Код ЄДРПОУ 24172125
Інформація про організацію дистанційного навчання 6 клас
Предмет

Тема

Номер
парагра
фу,
сторінк
и

Вид
заняття
(онлайн
курс,
відеоур
оки
тощо)

Інтернет посилання

Образотворч
е мистецтво

«Сюжетно тематична»(Тема)
-творче завдання :створення композиції
спогаду у теплому колориті
Тема: Побутовий жанр
-Творче завдання: Створення композиції
спогаду у холодному колориті.

Відеоурок

https://naurok.com.ua/prezentaciya-syuzhetno-tetatichna-kartinapobutoviy-zhanr-44034.html

Інформатика

Вивчити та записати в зошиті:
1. Як до текстового документа
вставити таблиці?
2. Як редагувати та форматувати
таблиці?
3. Як у тексті створити списки?
4. Як надрукувати документ?

Відеоурок

https://youtu.be/MEGA6GLJhaU

Примі
тка

Зарубіжна
література

-Гей Дуглас Бредбері «Усмішка»
-Роберт Шеклі «Запах думок»

Відеоурок

https://naurok.com.ua/test/rey-bredberi-usmishka-47420.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-r-bredberi-usmiska-trivogazarujnuvanna-duhovnih-cinnostej-v-noveli-11002.html

Біологія

Різноманітність рослин.

Параграф
38-42

Відеоуро
к

https://www.youtube.com/watch?v=LGMLlWw-ca0
https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/27348/
https://naurok.com.ua/test/test-z-temi-golonasinni-4551.html
https://osvita.ua/vnz/reports/biolog/23063/,
http://shkolyar.in.ua/mohopodibni-seredovusche-isnuvannya7

http://shkolyar.in.ua/riznomanitnist-vodorostey7
Англійська
мова

Математика

-прочитати
-дати відповіді за текстом(текст в
попередній вправі)письмово.
-поставити фрази в правильному
порядку і записати 2 діалоги.
–письмово.
- -письмово.
-Читати текст «Dragon soup»

-Повторити параграфи (будемо писати
к.р.)
-Опрацювати пункти 37-39

Вправа 1а
ст.123
Вправа 1в
ст.124

Відеоурок

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://englishonline.in.ua/pastsimple/&ved=2ahUKEwjH2ficxqHoAhVoxosKHX4nDaoQtwIwHHoECAcQAQ&usg=AOvVaw
1CzNnMdpEXDJVRQ5pXKFD8
https://m.youtube.com/watch?v=PgsG98vByiw&list=PLcetZ6gSk96_zHuVg6Ecy2F7j4Aq4
valQ&index=24

Вправа 4а
ст.125
Вправа
2,3 ст.130131
Вправа 5а
ст.132
ст.134-137
П. 34-36
пункти 3739

https://m.youtube.com/watch?v=1N1MpESNE6o&list=PLcetZ6gSk96_zHuVg6Ecy2F7j4Aq
4valQ&index=42

Відеоурок

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-z-matematiki-6-klasdodavanna-i-vidnimanna-racionalnih-cisel-117771.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-matematiki-6-klasmnozenna-racionalnih-cisel-9061.html

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-z-matematiki-u-6klasi-z-temi-mnozenna-racionalnih-cisel-9114.html

Географія

Історія
України(Всес
вітня історія)

-Географічна оболонка-найбільший
природний комплекс Землі. Її межі та
властивості.
-Опрацювати параграф
-Природні зони Землі, їх особливості.
-Опрацювати параграф. Підготувати
повідомлення на дану тему.
-Практична робота №7.Складання опису
одного з природних комплексів своєї
місцевості (за типовим
планом).Виконати практичну роботу
№7.
-Прочитати:
1. Римська імперія. Розпад
Римської імперії. Походження.
2. Походження слов’янських
народів.
-Зробити практичні роботи 5-6
-Написати конспект.

Фізкультура

Українська
мова

Фізична культура
Модуль: волейбол
1. Правила гри у волейбол: розміри
волейбольного майданчика та розмітка,
кількість торкань м'яча в одному
розиграші ;
2. Техніка володіння м'ячем: передачі
м'яча знизу (над собою, від стіни);
3. Розвиток фізичних якостей: стрибки
через скакалку.
Прикметник. Написання -не з
прикметниками. Написання -н і -нн у
прикметниках.Написанняи складних
прикметників разом і через

Відеоуро
к
П. 51
ст.206208.

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-v-6-klasi-po-temi-prirodni-zoni-svitu38339.html

https://geografiamozil2.jimdofree.com/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%81%
D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0/

https://www.youtube.com/watch?v=BWA1SXtcUnM
https://youtu.be/_1YInlgNDf4

П. 52
ст.210-212

Відеоурок
П.44-45
ст.164-170

https://www.youtube.com/watch?v=-8YbmlBgaok
https://www.youtube.com/watch?v=VlqZ-T73K9g
https://www.youtube.com/watch?v=wcFtXKuDfOU

П.51
ст.190-193

https://www.youtube.com/watch?v=VlqZ-T73K9g

Відеоурок

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravila-gri-v-voleybol-89883.html

Відеоурок

https://naurok.com.ua/test/pravopis-skladnih-prikmetnikiv-3860.html
https://naurok.com.ua/test/napisannya-ne-z-prikmetnikami-pravopis--n-ta--nn--u-prikmetnikah-41261.html

Українська
література

Основи
здоров’я

дефіс.Підготувати повідомлення з теми.
Всеволод Нестайко ,,Тореадори з
Васюківки''
Ярослав Стельмах ,,Митькозавр з
Юрківки або Химера лісового озера".
Підготувати характеристику образів.

Правила користування газовими
приладами,електроприладами,водогон
ом,тепловими мережами

Відеоурок

https://infourok.ru/prezentaciya-z-ukrainskoi-literaturi-na-temuyaroslav-stelmah-mitkozavr-iz-yurkivki-abo-himera-lisovogo-ozerafragmenti-taemnich-896232.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-vsevolod-nestayko-viznaniy-u-svitiukra-nskiy-dityachiy-pismennik-55215.html

П.23,24,25

Відеоурок

https://www.youtube.com/watch?v=kJFbS70DwFs

Директор школи

Михайло ФЕНЮК

Класний керівник

Войцещук Роман

