
Музичне  мистецтво       6 клас           13.11.20. 

 Тема: «Музика і мистецтво слова» 

1) Робота над мелодією тексту  української народної пісні   

«За світ встали козаченьки», слухання за посиланням: 

  https://www.youtube.com/watch?v=f_Ky4P76Lig 

виконання за посиланням:  

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

2) Слухання музики: «Мамина сорочка» сл. І муз. Н. Май 

https://www.youtube.com/watch?v=zin2pmcqbI8  

 
 

Математика 

6 клас 13.11.2020 р. 

Тема: Мірило. 

 
1. Вивчіть правило.  

Рівень – це прилад для вимірювання горизонтальних предметів і 

поверхонь, зокрема в будівництві. 

 

2. Розгляньте будову рівня. 

 
 
 
 
 
 

3. Вивчіть правило.  
Висок – це прилад для вимірювання вертикального напрямку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Розгляньте будову виска. 

          

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_Ky4P76Lig
https://www.youtube.com/watch?v=PrjoWlNBLhs
https://www.youtube.com/watch?v=zin2pmcqbI8


5. Назвіть предмети, які розміщені горизонтально. Перевірте їхню 

горизонтальність за допомогою рівня. 

6. Назвіть предмети, розміщені вертикально. Перевірте їхню вертикальність за 

допомогою рівня. 
 

                                          Українська мова  

13.11.2020р.  Тема: Корінь, префікс, суфікс – значущі частини слова 
                                                                                                                                                              

   
 
  Прочитайте:  Корінь є в кожної рослини: дерева, куща, квітки. Він постачає їх 

життєвими соками, без кореня немислиме їх існування. 

Отож і в слові головною, такою, що визначає зміст, є саме ця частина –    КОРІНЬ. 

    Без префіксів, суфіксів бувають слова, а спробуйте вилучити корінь – і слова 

нема. 

 «ПРЕФІКС  - частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення 

нових слів.  

    «Суфікс»  - частина слова, що стоїть після кореня і служить для утворення нових 

слів. 
Попрацюйте  з    

         таблицею 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитайте загадку 
І великий, і малий 

Одягнувсь в маленький бриль. 

І дощу цей одноніжка 

Не боїться ані трішки.  (Гриб) 

 Як назвемо маленький гриб? (Грибочок) 

 Як називають людину, що збирає гриби? (Грибник) 

 Як називається суп, зварений з грибів? (Грибний) 



 Поміркуйте, від якого слова утворилися слова грибочок, грибник, 

грибний? (Гриб) 

 Запишіть дібрані  слова грибочок, грибник, грибний, виділіть у них 

суфікси. 

Виконайте і таке завдання: Спишіть, виділіть префікси 

Розмова, розгадка, безсмертя, розкопка, бездоріжжя, беззубий, безвусий, розказати, 

розплести, безхарактерний. 

 
13.11.2020р. Тема: Михайло Слабошпицький «Озеро Олдан» ІІ частина. 

Самостійне визначення теми твору. Відтворення змісту  тексту. 

 

Прочитай текст 

                             Озеро Олдан 

                               ІІ частина 

На озері зовсім не гуляли хвилі. Воно було тихе, аж сонно. 

— І чому зараз не літо?! — вигукнув із жалем Олег. 

— От накупалися б уволю. Я ніколи не купався в лісовому озері... 

— І я... 

Ми так зраділи озерові, що навіть і про втому забули. 

Стрибали на березі й вигукували: "Озеро! Озеро! Озеро!" І те слово було нам 

найкраще, найприємніше з усіх слів на світі. 

Геть захекані, попадали на пісок і знесилено віддихувалися. 

— Слухай, Дан,— сказав Олег. 

— Треба ж нам назвати озеро — не може воно бути безіменним! 

— Назвати? А як?.. 

— Давай думатимемо... 

— Давай. 

— Треба, щоб у назві говорилося про нашу міцну дружбу. 

— Тоді хай так і буде: озеро Дружби. 

— Не годиться... Цим же не сказано, що нашої з тобою дружби. 

— А як же про це сказати? 

— Якось можна,— промовив він, і ми знову задумалися. 

В мене аж голова заболіла від напруження. 

Ну як його придумати назву, щоб у ній говорилося про нашу з Олегом дружбу? Це 

набагато важче, ніж найважчу задачу з математики розв'язати. 

— То що, придумав? — запитав Олег. 

— А ти? — перепитав я. 

— Ні. 

— І я ні. 

— Бач, які ми з тобою тугодуми,— сказав Олег, і мені аж кривдно стало, бо я 

ніколи не вважав себе тугодумом. 

— Давай удома кожен подумає, а завтра виберемо, чия назва краща. 

— Ні, думаймо зараз. Не підемо звідси, доки не придумаємо. 

Ми посідали на пісок і понаморщували лоби. 

Я дивився на Олега, а він на мене. 

— Ти мені заважаєш,— сказав він. 

— Дивися на озеро. 



Тепер ми старанно дивилися на озеро, але час од часу з надією скоса позирали 

один на одного. 

— Нічого не виходить,— сказав Олег. 

— Хоч плач, не виходить. 

А мені раптом стрельнула думка, що треба просто поєднати наші імена. Скласти їх 

в одне. От, наприклад, Данол. Скоротити Данило й Олег. Ні, не годиться. Звучить 

трохи глухо. Тоді — Олдан. 

— Є! — вигукнув я. 

— Є, придумав! 

— Що? 

— Олдан! Олдан! 

— Олдан! — повторив за мною Олег. 

— Зрозумів? — запитав я. 

— Зрозумів. 

— То як? 

— Годиться. 

— Можемо йти додому,— сказав я з полегшенням, і раптом мені стало чомусь 

жаль, що назву вже придумано й ми зараз підемо від озера й з лісу. 

— Так не хочеться,— зітхнувши, мовив Олег, бо, мабуть, відчув те ж саме. 

Але ми обидва уявили собі суворі погляди батьків і швиденько потупали від озера. 

Дорога назад видалася довшою, ніж сюди. 

Ми вийшли в поле й оглянулися на ліс. 

Із лісу нас наздоганяв вечір. Ми чимдуж поспішили через поле. 

Знизу від стерні піднімався й дихав в обличчя холод. 

А вечір таки наздогнав нас на околиці, що засвітилася вогнями ліхтарів, загула 

машинами й автобусами. 

Ми разом подумали про те, що чекає нас удома, попрощалися й похнюплено 

розійшлися. 

...Батько мій був зовсім блідий, але говорив чомусь дуже спокійно. І суворо. 

— Де це ти до цеї пори був? 

— Та я... 

— Що — "та я"? 

— Тату, не сердься... 

— Як же на тебе не сердитися? 

— Я тобі все зараз розкажу... 

— Іди спершу повечеряй,— вже не так суворо сказав він. 

А після вечері я все докладно йому розповів. 

— А що ти зробив неправильно? — запитав батько. 

— Що вас не попередив. 

— От бачиш — сам розумієш. 

— Я тоді не встиг про це подумати. 

— Неодмінно думай наступного разу. Добре? 

— Добре,— з полегшенням відповів я і вирішив учитися це робити. Наступного 

дня в класі я відразу ж кинувся до Олега: 

— Ну що? 

— Та нічого... Висварив трохи батько і все... Я думав — гірше буде. А в тебе? 

Нотації читав? 

— Ні, тільки попрохав попереджати. 



— Воно й правильно, звичайно,— погодився Олег.— Вони ж хвилюються... 

І мені стало приємно, що він думає так, як і я. Недарма ми — друзі. 

Відтоді Олдан — наша таємниця. 

Вранці ми зустрічаємося і вітаємось цим словом — "Олдан". Ним же й 

прощаємося. 

Вже настала зима. Поле за школою геть занесло снігами. 

Ми, звичайно, не ходимо в ліс. Чекаємо весни. Уявляємо, як спить наше озеро 

посеред лісу, вкрите льодом, припорошене снігом. 

Раніше ми не помічали, що зима тягнеться так довго. 

Навесні підемо до нашого озера й дамо на його березі урочисту клятву, що завжди 

— і коли навіть станемо дорослими — приходитимемо до нього. А якщо хтось із 

нас житиме в іншому місті, то все одно приїздитиме сюди, на берег Олдану. 

Я вирішив вивчитися на художника і намалювати наше озеро на двох картинах. 

Одну для себе, другу для Олега... 

Щоб перед нашими очима завжди і скрізь був Олдан. 

 

Дай відповіді на питання 

1. Яка була таємниця в героїв ? 

2. Яку клятву дали хлопчики? 

3. Визнач тему твору. 

4. Відтвори зміст тексту.  

 

13.11.2020 р. Географія 6 клас.   

                                                                                      

Тема уроку: Види географічних карт. Фізична та політична карта. Значення 

географічних карт в житті та діяльності людей 

 

1. Пригадайте:  Які умовні знаки карти вам запам'яталися ? Навіщо 

потрібна шкала глибин та висот ? 

2. Виконайте завдання:  Знайдіть на фізичній карті найбільші річкові 

артерії запам'ятайте їх назви. 

     3. Прочитайте текст:   За охопленням території розрізняють карти півкуль і 

світу, материків і океанів, карти окремих частин материків (регіонів, країн). Чим 

більше охоплення території, тим дрібніший масштаб і більше узагальнення. 

За змістом карти поділяються на загальногеографічні і тематичні. Легенду 

загальногеографічних карт учні повинні знати, а легендами тематичних карт уміти 

користуватися. 

Спочатку вивчають загальногеографічні карти, потім тематичні. 

За способом зображення об'єктів виділяють такі тематичні карти: 

 Карти кольорового фону (карти рослинності, ґрунтів, природних зон тощо). На ній 

зображують якісні розбіжності об'єктів на певній території. Найчастіше 

використовуються в шкільній географії. За цими картами виявляють в основному 

положення і межі виділених частин. 

 Карти ареалів. На них указані місця поширення окремих видів тварин, рослин, 

сільськогосподарських культур тощо. За цими картами визначаються межі ареалів. 



 Карти ізоліній (карти ізотерм та ін.). На них лініями позначаються місця, однакові 

щодо кількісного вираження явища; за ними виявляються особливості ізоліній. 

 Карти ліній руху (карти вантажопотоків, напрямів вітру тощо). 

 Значкові карти (карти родовищ корисних копалин, розміщення промислових 

центрів країн та регіонів тощо). На них значками різного виду і розміру 

зображують локалізацію об'єктів у певних пунктах. За цими картами з допомогою 

запитань учителя виявляють місця найбільшого накопичення об'єктів і 

встановлюють особливості окремих регіонів. 

 Картодіаграми. Показують співвідношення частин цілого на окремій території. 

Характер запитань за такими картами аналогічний до запитань за значковими 

картами, але вони значно більше спрямовані на виділення розмірів. 

 Картограми (карти густоти населення, розподілу опадів тощо) - відображають 

різницю на різних територіях ступеня вираження явища за допомогою кольору або 

штрихування. За такими картами вчитель ставить запитання для виділення регіонів 

з максимальним і мінімальним вираженням явища і закономірності його 

географічного поширення 

 

     4.Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=TDMJoc8oHJs   

5.Зробіть висновки та дайте відповіді на питання:   Які види географічних карт вам 

уже відомі ? Чим відрізняється фізична карта від політичної ? Для чого потрібні 

спеціальні карти?  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TDMJoc8oHJs


13.11.2020                  ЛФК- 6 кл 

Тема: Ходьба по гімнастичному мату з зупинками для виконання завдань.    

Ходьба по гімнастичній лаві. Українські народні ігри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчи гру 

   Перстень  

Діти сідають рядком або колом. Беруть якусь маленьку річ, частіше перстень. Цей 

перстень кладуть у руки так, щоб відгадчик не знав, у кого цей перстень. А для 

цього діти наставляють руки, і той, що роздає перстень, кладе свої руки з перстнем 

в інші руки і, кому забажає, тому й опустить той перстень. Це все добре 

бережеться, щоб відгадчик не побачив перстня. Коли вже перстень розданий, той, 

хто відгадує, підходить до сидячих і каже:  

Гадало, гадало 

По полю ходило, 

Дай, Боже, вгадать  

І перстеньок взять.  

Він підходить до дитини, яка, на його думку, має в своїх руках перстень. Коли ж 

угадає, то сідає на його місце, а той стає відгадчиком. Коли відгадчик не вгадає, все 

повторюється знову, аж поки він не вгадає. 

 

 

 

 
 


