
10.11.2020р.  6 кл.       Трудове навчання (швейна справа)                                                    

Тема:  «Масштаб.  Побудова креслення наволочки.  Вирізування викрійки.  

Підготовка тканини   до    розкроювання.» 

              Відгадай   загадку:   Два брати одну роботу роблять. 

        1. Ознайомся  з теоретичним  матеріалом. 

              Щоб побудувати креслення наволочки, потрібно мати мірки довжини і 

ширини виробу.  Знімають мірки сантиметровою стрічкою.  Креслення 

викрійки будують за знятими мірками  в натуральну величину, за допомогою 

лінійки завдовжки 30, 100 см і косинця.  

      Іноді треба побудувати креслення на невеликому аркуші паперу. Для 

цього креслення зменшують у кілька разів. Таке зменшення виконують за 

допомогою масштабу. 

           Будують креслення у масштабі спеціальною лінійкою. На ній кожен 

сантиметр поділено на 4  частини. Це означає, що кожний сантиметр 

зменшено у 4 рази. Масштаб у цьому разі записують так: М 1:4(мал.1)  

 

                                                                 

Мал.. 1 

             Креслення наволочки з клапаном 

являє собою одну деталь 

прямокутної  форми (мал.2).  Його 

виконують на одну половину 

подушки. 

            Щоб готова наволочка легко 

одягалася на подушку і при 

використанні не дуже швидко 

рвалася, під час побудови креслення 

до мірок довжини і ширини подушки 

додають прибавку на вільне 

облягання.   

            За кресленням вирізують викрійку 

деталі наволочки з клапаном.                                                                                                                         

            Тканину перед розкроюванням 

потрібно підготувати: визначити 

лицьовий бік і поздовжню нитку.                                                                                                                                                                                                                                  

          2. Опрацюй матеріал і виконай 

завдання:  

          1. Накресли відрізки завдовжки 4 см, 8 см у натуральну величину і в 

масштабі. 

           2. Побудуй  креслення деталі наволочки, користуючись масштабною 

лінійкою. 

           3. Виріж викрійку. 



    Математика 
 

6 клас 
09.11.2020 р. 
 

Тема: Множення на одноцифрове число, коли нулі стоять в кінці 
множеного. 

 

1.Опрацюйте відео за посиланням: 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=kwOKoUuwO5s 
 
          2.Розв’яжіть приклади за зразком. 
 
                1360                            1600 
                х  2                           х   3 
                ------                            ------- 
 
            1240 х 2 =                   1800 х 3 = 
            1380 х 3 =                   1400 х 4 = 
            1680 х 4 =                   2600 х 2 = 
            2190 х 3 =                   3200 х 2 = 
 

            3.Розв’яжіть задачу. 
 
               Купили 2 костюми по 1200 грн і 3 плаття по 980 грн. Яка вартість всієї 

покупки? 
 
          4. Прочитай ребуси. 
      

      

https://www.youtube.com/watch?v=tuAGVwpON0c
https://www.youtube.com/watch?v=kwOKoUuwO5s


 

 Клас: 6.Географія.                                                                          

 Дата: 10.11.2020 

Тема уроку:Умовні знаки географічної карти. 

1.Відгадай загадку:Як станеш на просторі ти,скажи, що це за 

диво:і видно край, але дійти до нього не можливо (горизонт). Куди 

ступиш – всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш.(повітря). Батько 

високий, мати низька, син заклопотаний, дочка прудка? (Небо-

земля-вода-вогонь). 

2.Пригадайте: Які карти за масштабами вам відомі? Що це таке 

масштаб? Якими кольорами зафарбовані на фізичній карті рівнини, 

моря, гори?  

3.Перевір свої знання: Найвище та найглибше місце на Землі? 

4.Прочитайте текст: Крім умовних кольорів, на тематичних 

картах використовують умовні знаки , які дублюються в правому 

нижньому кутку любої географічної карти. На географічних картах 

кордони кожної держави позначаються рисочками й крапочками 

або червоною лінією, міста зображують кружечками та зірочками, 

залежно від розмірів. Залізниці позначають чорними лініями 

(шашками) або червоними тонкими лініями. Крім цих умовних 

знаків, на карті  використовують особливі знаки, якими позначають 

канали, річки, озера, болота, ліси, луки, піски тощо. Знання 

умовних знаків і умовних кольорів необхідне для читання карти. 

Вони допоможуть вам самостійно знаходити географічні обʼєкти на 

карті.                                                                            

5. Перегляньте відеоматеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=2no9AOWTZos   

6.Запамʼятайте:Карти за призначенням бувають різні. На одних 

картах зображують рівнини, гори, річки, озера, моря; це фізичні 

карти. На картах природніх зон зображують ліси, степи, пустелі. На 

політичній карті наносять кордони держав, указують їхні столиці та 

міста. Поділ країни на регіони, області – адміністративні одиниці – 

https://www.youtube.com/watch?v=2no9AOWTZos


показано на адміністративних картах. Також є спеціальні карти, на 

яких показано, де які водяться тварини чи ростуть рослини, де 

залягають корисні копалини тощо. 

7.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:   Як без знання букв не 

можна прочитати книжку, так без знання умовних знаків не можна зрозуміти 

зображення на карті. Своєрідним словником, що допомагає читати карту, є 

легенда карти. У перекладі «легенда» означає « те, що читаю». 

8.Пригадайте: Якими умовними знаками позначають річки, озера, 

болота? 

Клас: 6. Основи здоровʼя.                                                                         

 Дата: 10.11.2020 

Тема уроку:Почуття, що заважають бути щасливим та 

здоровим серед людей. Гнів, дратівливість, агресія. Шляхи 

подолання негативних станів. Вміння володіти собою. 

1.Пригадайте: Що таке доросла поведінка? Толерантність? 

Активність?  

2.Перевір свої знання: Що означає слово «профілактика»? 

3.Прочитайте текст: Ми живемо серед людей, і наші вчинки 

впливають не тільки на нас, але й на інших людей і на наші 

стосунки з ними.Соціальна безпека залежить від уміння людей 

володіти собою у різних ситуаціях. Що ж означає уміння володіти 

собою? Традиційно розуміють як здатність утримуватися від 

непродуманих рішень під впливом емоцій, уміння оцінювати 

наслідки своїх слів і вчинків, щоб уникати конфліктів. Однак  

багатьох підлітків турбує не лише проблема уникання конфліктів. 

Як ладнати з батьками, знаходити друзів,  порозумітися з 

вчителями, як здобути повагу серед дорослих та однолітків? Тобто 

як побудувати доброзичливі і рівноправні стосунки з тими, хто тебе 

оточує? Простої відповіді на ці питання не існує, адже для цього не 

достатньо одного вміння володіти собою. Багато залежить від того, 

як ти ставишся до себе та інших людей, від твоєї відповідальності – 

тобто чи можна тобі довіряти і покластися на тебе. А чи знаєш, що 

відповідальність – саме та риса, яка найбільше відрізняє дорослих 



від дітей? Дорослі відповідають за себе, за свої родини, за свою 

роботу, суспільство, державу.                                                                        

  

4. Перегляньте відеоматеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=YgauR7U9AHo   

5.Запамʼятайте: Доросла поведінка рівна толерантності, 

відповідальності, активності. На перший погляд здається, що 

неприємні почуття – недобрі і з ними треба боротися. Та хіба не 

почуття страху час від часу попереджує нас про небезпеку, втримує 

від необачних кроків або примушує швидко діяти? Від того, що 

такі почуття неприємно переживати, вони не стають менш цінними 

для людини, бо допомагають пізнати світ і краще пристосуватися 

до нього. Почуття – неначе пристрій, який повідомляє: «Все гаразд, 

тобі нічого не загрожує» або: «Обережно! Це небезпечно!» Слід 

прислухатися до своїх почуттів і намагатися уникати того, що 

викликає страх, сум, гнів, розпач. 

6. Перегляньте відеоматеріал: https://www.youtube.com/watch?v=ma3G_VI3-

78 

7.Зробіть висновки і дайте відповіді на питання:  Як ти діятимеш, коли тобі 

здається, що батьки недостатньо тебе поважають і не дають тієї свободи, яку 

мають твої друзі?   

8.Пригадайте: Як впливають телебачення, компʼютери, мобільні 

телефони на здоровʼя людини?  

 

 

 
           

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YgauR7U9AHo
https://www.youtube.com/watch?v=ma3G_VI3-78
https://www.youtube.com/watch?v=ma3G_VI3-78

