
 

Графік 

 проведення онлайн уроків  

під час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021  

учнів 6-А класу 

школи І-ІІІ ступенів №289 Дарницького району м. Києва  

 

 

Завдання на час дистанційного навчання з 09.04.2021 по 16.04.2021 

 

6-А 

Українська мова Підготуватися до усного твору - роздуму про 

доцільне використання вільного часу, вживаючи  у 

творі числівники. 

Орієнтовні теми:” Вільний час - можливість для 

розвитку здібностей”, “ Гайнування часу - 

найбільше марнотратство” 

( на вибір учня) 

Ковальчук Олена  

Іванівна 

olena1981kovalchuk@gmail

.com     

Українська література С. 211. Домашнє завдання. Склади план 

характеристики Клима, користуючись пам’яткою 

на с. 236 ( письмово). 

Англійська мова S.B. p.68 ex.1 (вивчити фрази) 

W.B. Unit 6е 

S.B. p.69 ex.1 (вивчити слова, текст читати) 

W.B. Unit 6f 

S.B. p.70 виконати перевірочну роботу 

S.B. p/ 135-136 повторити слова з Module 6 

Терентьєва Наталія 

Ростиславівна 

tnata1990@gmail.com  

 

Зарубіжна література Підготувати повідомлення про життя і творчість 

Джанні Родарі. 

Запитання і завдання для самоперевірки на с.205 

(усно). 

Написати твір на тему “Життя “без глянцю” у 

вірші Джанні Родарі “Листівки з видами міст”. 

Остапенко Оксана 

Сергіївна 

oksanaostapenko19@gmail.c

om  

Історія Параграф 51, 52 читати. Назвати ознаки кризи в 

Римській імперії (усно). Що спільного в політиці 

Діоклетіана й Константина? (письмово) 

sl.gumen@gmail.com 

Гумен Л.В. 

Музичне мистецтво с.178-183 - прочитати. 

https://www.youtube.com/watch?v=jjucCWZkFzY - 
Сулейкіна Наталія 

Станіславівна 

№ 

з/п 
Предмет ПІБ вчителя 

Графік уроків 

(день тижня/час) 

1 Математика Морська Н.М. Вт 10.00-10.30 

Чт 10.00-10.30 

2 Англійська мова Терентьєва Н.Р. Пт 09.00-09.30 

Пт 09.35-10.05 

3 Українська мова Ковальчук О.І. Пн 09.30-10.00 

Пн 10.05-10.35 

4 Історія України Гумен Л.В. Ср 10.00-10.30 

5 Біологія Гресь О.М. Пт 10.20-10.50 
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прослухати і намалювати картину-ілюстрацію до 

музики.  
natsul@ukr.net 

Образотворче 

мистецтво 
Прочитати підручник .Тема 26,сторінки: 

147,148, 150. 

Створити ескіз будь - якої мозаїки (рослинний 

візерунок). Етапи роботи на ст.151, зразки 

можна побачити  на сайті: 
https://yandex.com/collections/card/5b1fb03f8
0291d6caa102f7e/ 
https://www.pinterest.co.uk/pin/713046553483173985

/ 

andreaklim@ua.fm 

Клименко Л.М. 

Математика Повторити параграф 31 

Опрацювати параграф 32 

Виконати завдання 1428, 1440, 1442, 1444 

 

Морська Наталія 

Миколаївна  

morskanm@gmail.com  

Біологія &47-опрацювати,знати зміст.Виконати проект на 

вибір: 

“Значення рослин для існування життя на планеті 

Земля” 

“Значення рослин для людини” 

Гресь Олена 

Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

Географія Пар. 47. 48 читати.Дати визначення понять: річка, 

річкова система, річковий басейн, річкова долина, 

русло. 

Пархоменко Марія 

Євгенівна 

Трудове навчання Продовжуємо працювати над проектом 

"Писанкарство". 

Створити ескіз писанки-крапанки  на аркуші А4. 

На цьому ж аркуші можна описати традиції 

святкування Великодня (Пасхи) у вашій сім'ї. 

Також розробляємо мілку моторику рук, 

виготовляючи паперового зайчика. 

https://youtu.be/3cJM0JS1mjM 

Лепеха Л.М. 

Lepehalidia@gmail.com  

Інформатика §21 прочитати і дати письмові відповіді (в зошит) 

розділу “Обговорюємо” стр.180 
Ульянова Анна Ігорівна 

manyta2298@gmail.com 

Солодуха Світлана 

Ярославівна 

lanasolobukha@gmail.com  

Основи здоров'я  &28- опрацювати.Описати : "Як загасити пожежу 

на початковій стадії загорання" 
Гресь Олена 

Миколаївна 

gresolena36@gmail.com 

Фізична культура  Метання м'яча, човниковий біг 4*9м, спортивні 

ігри на свіжому повітрі 
Бондарчук Лідія Борисівна 
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