
Домашнє завдання 

6 клас 

(27.04-30.04) 

УКРАЇНСЬКА МОВА (підручник Українська мова Єрмоленко , Сичова) 

Починаймо вчити  тему «Прикметник» 

1. Переписати правило з підручника, стор. 147. (починаємо переписувати від слова 

«запам’ятайте» і до кінця сторінки) 

Усне завдання. Вивчити правило: 

Прикметник-це самостійна частина мови, яка означає ознаку предмета і 

відповідає на питання який? яка? яке? які?  чий? чия? чиє? чиї? 

Наприклад: який? Зелений, яка?весела, яке?чудове, чий?мамин, чия?Янина 

 

 

   

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  ( підручник  Українська література  Коваленко) 

1. Прочитати 3 рази  вірш  Чернілевського «Забула внучка в баби черевички », стор. 

102-103. Дати письмові відповіді на питання? 

1.Хто забув у баби черевички  (дитяче взуття)? 

2.Де стояла баба? 

3.Куди занесла бабка черевички? 

4.Що опустила осінь бабусі перед сном? 

 

 

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА  (підручник Зарубіжна література Ніколенко ) 

1.Скласти конспект життя  японського поета Мацуо Басьо  стор.170-171 

Біологія 6 кл      Підручник. Біологія (Остапченко, Балан Матяш)  6 клас 

 Параграф 33 стор.125 - 132 

Тема: Квітка  - орган статевого розмноження. 

Квітка – орган статевого розмноження. 

1. Будова квітки. 



1- квітконіжка 

2- Квітколоже 

3- Чашолисток 

4- Пелюстки 

5- Тичинки 

6- Маточка 

 

 

 

Статеве розмноження – за допомогою статевих клітин  ( чоловічих та жіночих). 

Чоловічі – сперматозоїди. Жіночі  - яйцеклітина. 

Головні частини квітки  - тичинки  й маточка. 

Будова тичинки                    Будова маточки 

 

В пильнику  формуються пилкові зерна які містять чоловічі статеві клітини. 

У маточки є зав’язь  де містяться насінні зачатки . У насінному зачатку формується 

зародковий мішок з жіночою статевою клітиною. З насінного зачатка розвивається 

насінина. 

Група квіток , розташованих у певному порядку на стеблі називають суцвіттям. 

 Суцвіття бувають – прості та складні. 

Типи простих суцвіть ( мають одну головну вісь)     

1 – китиця              5 - початок 

2 – щиток               6 -  сережка 

3 – зонтик              7 -  головка 

4 – колос                8 – кошик 

 

ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 

Виберіть одну правильну відповідь 

1. Назвіть частину квітки , яка має стеблове походження :  



а) чашечка; б) тичинки ; в) маточки ; г) квітконіжка    ( дивись стр.125) 

 

2. Зазначте . як називають квітки, у яких одночасно є тичинки й маточки : 

а) одностатевими ; б) двостатевими; в) нестатевими; г) однодомними.  

 ( дивись стор.127) 

 


