Фізика, математика (6 кл.), інформатика
Учитель: : Жмайло Валерій Миколайович ( моб. 0504041279)
Для налагодження дистанційного навчання і кращого спілкування всім учням
необхідно створити поштову скриньку на платформі @ gmail. сom і
повідомити через viber  моб. 0504041279 або на val2963@gmail.com
Виконані вправи фотографувати і надіслати
на viber  моб. 0504041279 або на val2963@gmail.com
Дата
Клас
Тема
Завдання
07.04.2020р

Математика
6

Розв’язування текстових
задач за допомогою
рівнянь.

08.04.2020р

Математика
6

Розв’язування текстових
задач за допомогою
рівнянь.

08.04.2020р

Математика
6

Тематичне оцінювання
з теми «Вирази і
рівняння»
Робота і потужність
електричного струму

07.04.2020р.

Фізика
8

08.04.2020р

Фізика
8

07.04.2020р.

Фізика
9

08.04.2020р

Фізика
9

07.04.2020р.

07.04.2020р.

Інформатика
3

Інформатика
4

Розв’язування задач на
тему робота і потужність
електричного струму

Рух тіла під дією сили
тяжіння

Рух тіла під дією кількох
сил.
Основні команди
редагування:
вирізати, копіювати,
вставити, видалити.
Уведення символів за
допомогою
клавіатури.
Доповнення текстів
зображеннями.
Створення та виконання
алгоритмів з
розгалуженням та
циклами для виконавців у

Переглянути: телеуроки на NEWSONE
https://www.youtube.com/watch?v=hg9TZY37pmg
https://www.youtube.com/watch?v=aDycWgmlWCs
Повторити: § 32
Виконати вправи:
Переглянути: телеуроки на NEWSONE
https://www.youtube.com/watch?v=ZKMB7XkSuoU
https://www.youtube.com/watch?v=W92yn1OTZWI
Виконати: https://onlinetestpad.com/ua/testview/229822-6-klasmatematika-rivnyannya-osnovni-vlastivosti-rivnyan
Переглянути: телеуроки на NEWSONE
Виконати: https://onlinetestpad.com/ua/testview/250825rozvyazuvannya-rivnyan-6-klas
Переглянути: телеуроки на NEWSONE
Опрацювати тему «Робота і потужність електричного струму»,
§ 33
Виконати: вправа № 33
(1 – 4)
Повторити § 33, Вправа № 33 (5)

Переглянути: https://www.youtube.com/watch?v=h_aFqzMPf54
https://www.youtube.com/watch?v=GtnfzNLN89s&t=292s
https://www.youtube.com/watch?v=v7ra7ykNHOE
Опрацювати тему «Рух тіла під дією сили тяжіння»
Опрацювати: § 34 (с. 218 - 219)
Виконати: вправа 34 (5-8)
Переглянути: https://www.youtube.com/watch?v=XkkNeKt2dFs
https://www.youtube.com/watch?v=JPoDTgoWvgY
Опрацювати тему «Рух тіла під дією кількох сил»
Опрацювати: § 35 (с. 221 - 223)
Виконати: вправа 35 (1, 2)
Переглянути: https://www.youtube.com/watch?v=elUqn3ThqY&list=PLIappPLAjQQejq0E0BbxDoDCfbr25EZZ8&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=wajP6oe4fPU&list=PLIappPL
AjQQejq0E0BbxDoDCfbr25EZZ8&index=24
Виконати:
https://naurok.com.ua/test/start/8781
https://naurok.com.ua/test/start/162686
Переглянути:
https://www.youtube.com/watch?v=du7USA1-EJo
Виконати:
https://naurok.com.ua/test/start/172446

середовищі
програмування для дітей.

07.04.2020р.

Інформатика
5

Реалізація циклічних
алгоритмів у середовищі
Скретч.

07.04.2020р.

Інформатика
6

Змінювання значень
властивостей об’єкта в
програмі.

07.04.2020р.

08.04.2020р

Інформатика
8

Інформатика
8

Абсолютні, відносні й
мішані посилання на
комірки та діапазони
комірок.

Встановлення параметрів
сторінки.
Друкування
електронної таблиці.
Інструктаж з БЖД.
Практична робота 14.
Розв’язування задач на
обчислення.

07.04.2020р.

Інформатика
9

Веб-конструктори.
Конструювання сайтів.

08.04.2020р.

Інформатика
9

Практична робота 13.
Конструювання сайтів з
використанням онлайнсистем.

Переглянути: https://www.youtube.com/watch?v=w4K-pSJPvN4
https://www.youtube.com/watch?v=zebwROY-CmQ
Опрацювати тему «Реалізація циклічних алгоритмів у
середовищі Скретч.»
Виконати:
http://itknyga.online/mod/scorm/view.php?id=32
Переглянути:
https://www.youtube.com/watch?v=Ia_CdmfQt-o&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=kepKccBGHEY
Опрацювати тему «Змінювання значень властивостей об’єкта
в програмі.»
Виконати:
http://itknyga.online/mod/page/view.php?id=57
http://itknyga.online/mod/scorm/view.php?id=58
Переглянути:
https://www.youtube.com/watch?v=DvFbxQ7gTe8
https://www.youtube.com/watch?v=8hI1kCndFaw
Опрацювати тему «Абсолютні, відносні й мішані посилання на
комірки та діапазони комірок.»
Виконати: https://www.youtube.com/watch?v=qiCU9G3_A8g
https://www.youtube.com/watch?v=r_1AewqR9wQ
Переглянути: https://www.youtube.com/watch?v=nyliKbtetSA
https://www.youtube.com/watch?v=cfKWfRHFGE0
https://www.youtube.com/watch?v=BE2zYWYXmyk
Опрацювати тему «Встановлення параметрів сторінки.
Друкування електронної таблиці»
Виконати: https://www.youtube.com/watch?v=2J5Bw-zcAto
Переглянути: :
https://www.youtube.com/watch?v=1pfSS6WzJOw
Опрацювати тему «Веб-конструктори. Конструювання сайтів»
Виконати: http://pidruchnyk.online/mod/scorm/view.php?id=162
Переглянути:
https://www.youtube.com/watch?v=omXAwkE5peY
Опрацювати тему «Конструювання сайтів»
Виконати: https://www.youtube.com/watch?v=oa-RGwW0KlA
https://www.youtube.com/watch?v=2WG-FFutlLg

