
Математика 

6 клас 

04.11.2020 р. 
 

Тема: Множення на одноцифрове число з переходом через розряд в 

кількох випадках. 
1.Опрацюйте теорію за зразком. 

 

   1246                       1814                      1561 

х       4                     х      4                     х     5 

4984                        7256                     7805 

     2.Розв’яжіть приклади . 

 

              2798 х 3 =                   1753 х 4 = 

              1290 х 5 =                   2778 х 3 = 

6007  х 1=                    3302 х 3 = 
 

3.Розв’яжіть задачу. 

 

           На будівництво привезли 1398 білих цеглин , а червоних – у       

2 рази більше . Скільки червоних цеглин привезли на будівництво? 

 
4.Розв’яжіть приклади. 
 

      217 х 2 =               308 х 3 =             224 х 3 =       412 х 2 = 

 
 

04.11.2020 р. Образотворче мистецтво 6 клас 

            Виконання тематичної композиції.  
                   «Хороша осінь золота …»  

     Осінь особливо м'яка, ніжна, як гарна мелодія. Слухаєш, спостерігаєш 

природу і відчуваєш усю її урочисту красу. У ній поєдналися чарівність барв 

теплого літечка з першими подихами наступних холодів зими. 

- Красу цієї пори року описували поети та письменники. 

  

Облітають квіти, обриває вітер 

Пелюстки печальні в сивій тишині. 

По садах пустинних іде гордовито 

Осінь жовтокоса на баскім коні. 

 

В далечінь холодну без жалю за літом 

Синьоока осінь їде навмання. 



В’яне все довкола, де пройдуть копита, 

Золоті копита чорного коня. 

    Володимир Сосюра 

                            «Осінь» 
                              Висне небо синє, 

                              Синє, та не те! 

                              Світить та не гріє 

                              Сонце золоте. 

                                        Темная діброва 

                                        Стихла і мовчить, 

                                                Листя пожовтіле 

                                         З дерева летить. 

                                Хоч би де замріла 

                                Квіточка одна, 

                               Тільки й червоніє, 

                                Що горобина. 

                                                    Здалеку під небом, 

                                                    В вирій летючи, 

                                                    Голосно курличуть 

                                                    Журавлів ключі. 

                                                    Яків Щоголів 

 

    Ступаючи тихо та непомітно прийшла до нас золотокоса Осінь.   Краса 

осінньої природи надихає поетів, художників і композиторів.  

     Художники захоплюються красою осені і відтворюють її за допомогою 

фарб.  

     Вони вміють яскраво і точно передавати у своїх творах настрій теплого 

осіннього дня і холодної сирої мряки. 

     Зображення краси навколишнього світу за допомогою фарб називається 

живописом. 

 

Лиш погляньте на репродукцію відомої 

картини І.Левітана «Золота осінь» 

     Гай вкрився багряними фарбами. Золотом світяться верхівки дерев. В холодній,  

    темній воді річки відбивається прозора голубінь небес. 



   Осіннє повітря свіже та прозоре. Це свято золота та блакиті, свято краси. Трохи сумне,  

      адже це краса прощання. Скоро зима. 

   Тягнуться у небесну блакить своїм гіллям дерева.  Вони, як люди.  Кожне має свій  

     образ, свій настрій.  Дерева бувають тендітними, кремезними, задумливими,     

  сумними, щасливими.  

       Спробуємо  створити композицію «Хороша осінь золота». Намалюємо осіннє  

      дерево,  яке пишається своїми яскравими золотисто-багряними барвами. Тож беремо  

        в руки пензлі та яскраві фарби. Бажаю вам успіху і задоволення від роботи! 

 

1. Малюємо лінію горизонту. Вона не буває ідеально рівною, адже земля нає низини і 

пагорби. Лінію проводимо  у нижній частині аркуша. 

2. Зафарбовуємо верхню частину блакитним кольором, нижню – зеленим і жовтим. 

Зачекати, поки фарба просохне. 

3. Малюємо стовбур дерева. 

4. Від стовбура відходять три  великих гілки. 

5. На гілках кінчиком пензлика малюємо ще по дві менших гілочки. 

6. Жовтим, червоними, оранжевими фарбами малюємо листочки методом 

примокування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

04.11. 

6 клас  мова 

Тема: Групи слів за значенням: антоніми. 

1 Пригадайте . 

Антоніми – це слова з протилежним лексичним 

значенням .Антоніми завжди виступають парами і є 



словами тієї самої частини мови .Наприклад:білий – 

чорний , день – ніч 

2Виконайте завдання .Випишіть антонімічні пари й 

поясніть їхню роль у тексті. 

Територію , на якій чергуються  ділянки лісу і степу , 

називають лісостеповою зоною.Тут тепле літо й 

помірно  холодна зима . Опадів випадає менше , ніж у 

зоні мішаних лісів , але більше ,як у степах. 

3 Спишіть прислів’я,підкресліть антоніми. 

Маленька праця краща за велике безділля. М’яко 

стеле ,але твердо спати .Згода дім будує ,а незгода 

руйнує. Права рука не знає , що робить ліиа. 

 

Бажаю  успіху. 

 

04.11.2020р 

Тема:  Ліна Костенко. « ВЖЕ БРАМИ ЛІТА 

ЗАМИКАЄ ОСІНЬ…» 
1.Прочитайте вірш 

ВЖЕ БРАМИ ЛІТА ЗАМИКАЄ ОСІНЬ… 

 

Задощило. Захлюпало. Серпень випустив серп. 

Цвіркуни й перепілочки припинили концерт. 

 

Чорногуз поклонився лугам і садам. 

Відлітаючи в Африку, пакував чемодан. 

 

Де ти, літо, поділось, куди подалось? 

Осінь, ось вона, осінь! 

Осінь, ось вона, ось! 

 

Осінь брами твої замикала вночі, 

погубила у небі журавлині ключі. 

                                               Ліна Костенко 

Дайте відповіді на запитання 

1.Яким місяцем закінчується літо? 

2.Зачитай, хто припинив концерт. 



3. Куди зібрався відлітати чорногуз? 

4.Вивчіть вірш напам’ять. 

 

 

04.11.2020р. Інформатика 6кл. 
Тема:Персональний комп’ютер та його складові. Монітор. 

         Призначення. Принцип роботи. 

Люди здавна створювали різні пристрої для полегшення своєї праці, 

покращення життя. Довгий час багато вчених намагались винайти пристрої, 

які могли б виконувати обчислювання та робили це швидше за людину. Із 

розвитком торгівлі кількість обчислень у житті людини збільшувалось. 

Спочатку з’явилась рахівниця, пізніше арифмометр, а потім електронно-

обчислювальна машинна (ЕОМ), яка використовувалась лише для 

роботи з числовими даними. 

Тоді і виник термін комп’ютер: від лат. Computo– лічу, обчислюю. 

З часом комп’ютери вдосконалювались для того, щоб 

опрацьовувати не лише числові, а й текстові, графічні, звукові та 

відеодані. 

Що ж таке комп’ютер? 

      Комп’ютер – це електронний пристрій, призначений для опрацювання 

даних різного типу. 

У наш час комп’ютери використовують для зберігання, опрацювання 

даних, швидкого пошуку та обміну повідомленнями, тобто як інструмент для 

автоматизації інформаційних процесів. 

Окрім того, керування такими пристроями стало легшим, тому ними 

могли скористатися навіть ті, чия діяльність не 

була пов’язана із обчисленнями.  

   Зазвичай до основних складових персонального 

комп’ютера відносять: системний блок, монітор, 

клавіатуру, мишу. 

Монітор відноситься до групи пристроїв 

виведення. Які ще пристрої можна до неї 

віднести? (колонки, навушники, принтер,)  

 

 
  

Монітор комп'ютера - це пристрій, призначений для виведення на екран 

текстової та графічної інформації. На монітор виводиться інформація, 



отримана в результаті обробки даних, тобто монітор дозволяє візуалізувати 

результати роботи програм. Так само монітор надає можливість візуально 

бачити дані, які вводяться, і керувати роботою програм. 

Завдання:  опрацювати матеріал.  

             

 

 


