
Музичне  мистецтво       6 клас           06.11.20. 

 Тема: «Музика і мистецтво слова» 

1) Робота над мелодією текстом української народної пісні   

«Повіяв вітер степовий» , слухання за посиланням: 

  https://www.youtube.com/watch?v=0mqUO19TAsY 

виконання за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=5lzMb0w68P0 

2) Слухання музики: українська народна пісня «Ой у полі нивка» 

https://www.youtube.com/watch?v=0FuhSJgjLSIЗа 

 

Математика 
6 клас 

06.11.2020 р. 
 

Тема: Поділ відрізка на дві рівні частини за допомогою циркуля і 
лінійки. 

1.Опрацюйте теорію за зразком. 
 
За допомогою циркуля будь-які відрізки можна поділити на дві рівні 
частини. 
  Наприклад, дано відрізок АВ. Треба його поділити на дві рівні частини. 
     
 
                     А  _______________________ В 
 

1. Голку циркуля ставимо в точку А. 
2.Розхилимо ніжки циркуля на відстань , трохи більшу від половини 
відрізка АВ , і закріпимо цей розхил. 
3. З точки А над відрізком АВ і під ним проведемо циркулем дуги. 
4. Поставимо голку циркуля в точку В. 
5. За такого самого розхилу циркуля проведемо дуги з точки В. 
6. Місця перетину дуг позначимо буквами С і Д і сполучимо 
прямою. 
 
                               А  ___________.___________ В 
 
2.Кожен із відрізків поділіть на 2 рівні частини. 

АВ = 4см;        АД = 8см 4мм;        ВС = 6см8мм;        СД = 9см. 
 
 
 

06.11.2020 р  Українська мова 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0mqUO19TAsY
https://www.youtube.com/watch?v=5lzMb0w68P0
https://www.youtube.com/watch?v=0FuhSJgjLSIЗа%20


Тема: Суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова. 

 

1. Пригадайте  всі відомі вам значущі частини слова(суфікс, префікс, 

корінь  і закінчення) 

2. Виписати з вірша спільнокореневі слова до слова «сніг», визначити 

в них основу слова і закінчення 

Гостює в нас зима 
Летять, летять сніжинки 

На поле, ліс і сад, 

Веселий свій таночок 

Танцює снігопад. 

 

Плужок — плуг, плугатар.  

 

Яке  лексичне значення мають ці  слова 

 (Плугатар — людина, що йде за плугом).   

  

Перепиши речення.  

     Сніг-сніжок побілив поле й лісок.  

    В полі Морозенко виморозив зілля. 

    Ой зимонько-зимко, вкрий нашу озимку,  

    щоб мороз не дошкуляв, ніжок їй не закував. 

 

В слові сніжок – визначити суфікс.  

  

Підготувала Паціюк С.І 

 

 

 

06.11.2020 р. 
6клас 

 Українська література. 

Тема: Василь Сухомлинський «Я ХОЧУ СКАЗАТИ СВОЄ СЛОВО...» 

Прочитайте текст. 

Василь Сухомлинський 
Я ХОЧУ СКАЗАТИ СВОЄ СЛОВО... 

Оповідання 
  



 

Катерина Іванівна повела своїх першачків у поле. Був тихий ранок 

ранньої осені. Далеко в небі летів ключ перелітних птахів.  

Вони тихо курликали, і від того в степу було сумно. 

Катерина Іванівна сказала дітям: 

— Сьогодні ми будемо складати твір про осінь, небо, про 

перелітних птахів. Кожен із вас нехай скаже, яке зараз небо.  

Дивіться, діти, уважно. Вибирайте в нашій рідній мові красиві точні 

слова. 

Діти притихли. Вони дивились на небо й думали. Через хвилину 

почулося:  

- Небо синє-синє... 

— Небо голубе... 

— Небо чисте... 

— Небо блакитне... 

І все. Діти знов і знов повторювали ті самі слова: синє, голубе, 

чисте, блакитне. 

Трохи збоку стояла маленька синьоока Валя й мовчала. 

— А ти чого мовчиш, Валю? 

— Я хочу сказати своє слово. 

— Ну, яке ж твоє слово про небо? 

— Небо ласкаве... — тихо сказала Валя й сумно усміхнулась. 

Діти притихли. І в цю мить вони побачили те, чого не бачили досі. 

— Небо сумне... 

— Небо тривожне... 

— Небо журливе... 

— Небо студене... 

Небо грало, тремтіло, дихало, усміхалось, як жива істота, і діти 

дивилися в його сумні сині-сині осінні очі. 

 

Дайте відповідь на питання. 

Куди вчителька повела учнів ? 

Про що школярі мали писати твір? 

Які слова дібрали діти ,описуючи  колір неба? 



Яким побачила небо маленька Валя? 

Подивись на небо. Опиши його. 

У 1926 - 1933 роках В. О. Сухомлинський навчався 

у Василівській семирічній школі, де був одним з кращих учнів. 

Вчився добре, старанно, любив читати, гарно малював. Щоб 

зібрати гроші на книги, фарби, зошити, разом з однолітками та 

братами ходили на Новий рік посівати та щедрувати, а літом 

працював у колгоспі. У дитячому садку, який діяв в колгоспі на 

період літніх канікул йому доручали бути помічником вихователя. 

Він доглядав малюків, розповідав їм казки, читав книжки, проводив 

веселі ігри. Тому і вибір професії був не випадковий. 

 

Бажаю успіху. 
Підготувала Паціюк С.І 

 
06.11.2020 р. Географія 6 клас.  Тема уроку: Умовні кольори географічних 

карт. 
1.Пригадайте: Які види карт за масштабами ви знаєте? Які масштаби вам відомі? 

 

2.Порівняйте:  

3.Прочитайте текст:  



 
4.Виконайте завдання: 

- Що таке географічна карта? 

- Чим карта відрізняється від плану місцевості? 

б). Загадка. 

Де бувають країни без людей, міста без будинків, ліс без дерев, море без води? (На карті) 

Географічні карти звичайно бувають кольоровими. Поверхню Землі, воду зображають різними 

умовними кольорами. Воду на Землі (океани, моря, річки, озера) – зображають на карті синім 

кольором. Гори – коричневим; височини – жовтим; низовини – зеленим кольором. 

Умовні знаки, які використовують на картах: 

- міста – кружечок, або зірочка, 

- кордони позначають червоною товстою лінією, або рисочками і крапками, 

- залізниці – червоними, або чорними тонкими лініями. 

- Яким кольором зображають поверхню Землі? 

- Як показують на карті річки, моря, рівнини? 

г). Застосування знань у практичній діяльності. 

- Що означає кожний колір на карті? 

- Якими умовними знаками позначають на карті міста, кордони, залізниці?Яким кольором на карті 

позначають моря? (синім) 

5.Перегляньте відеоматеріали: 

https://www.youtube.com/watch?v=LidSpNEGodc&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%

D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%

B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D

0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8 

 

06.11 2020                ЛФК   6 кл 
Тема: Зміна положення та виконання елементів гімнастичних та спортивно-
прикладних вправ з предметами та без них під музично-ритмічний супровід 
 
Комплекс загально-розвивальних вправ з гімнастичною палицею 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CBGlbhb4CoQ 
 

 

 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=LidSpNEGodc&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=LidSpNEGodc&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=LidSpNEGodc&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=LidSpNEGodc&ab_channel=%D0%9C%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=CBGlbhb4CoQ


 


