
6 клас 

(11.05-15.05) 

УКРАЇНСЬКА МОВА (підручник Українська мова Єрмоленко , Сичова) 

Тема «Відмінювання прикметників. Складання речень» Прикметники 

подаю разом з іменниками, що допоможе дітям краще запам’ятати  конструкції 

словосполучень у різних відмінкових формах 

ЖІНОЧИЙ  РІД 

ЗАПАМ’ЯТОВУЄМО: ЖІНОЧИЙ  РІД ВІДПОВІДАЄ НА ПИТАННЯ ЯКА? ЧИЯ? 

Називний      яка?           знайома дівчинка          Знайома дівчинка зайшла в     кімнату.   

Родовий        якої?         знайомої  дівчинки       У знайомої дівчинки Вова попросив книгу. 

                                                                                    У Тимофія немає знайомої  дівчинки. 

Давальний    якій?        знайомій дівчинці        Знайомій дівчинці подарували квіти. 

Знахідний     яку?          знайому дівчинку      Тимур побачив знайому дівчинку в магазині. 

Орудний?    якою?        знайомою дівчинкою  Яна зі знайомою дівчинкою пішли гуляти. 

Місцевий (на, в , по) якій? знайомій дівчинці    На знайомій дівчинці  був модний одяг. 

Кличного відмінка  прикметники не мають 

Називний     яка?     синя сорочка         Синя сорочка лежить в шафі. 

Родовий       якої?    синьої сорочки       У Максима  немає синьої сорочки. 

Давальний   якій?   синій сорочці           Синій сорочці потрібен ремонт. 

Знахідний  яку?       синю  сорочку        Сергій побачив гарну синю сорочку в магазині. 

Орудний  якою        синьою сорочкою     Він прийшов до бабусі з синьою сорочкою. 

Місцевий (на, в, по)якій? синій сорочці       На синій сорочці  є дірка.  

Завдання:  на  основі вищеподаного конспекту    

          А) Вивчити  закінчення прикметників в  усіх відмінках; звернути  увагу на тверду 

групу і м’яку, коли з’являється м’який знак 

          Б) провідміняти і скласти речення зі словосполученням   висока шафа     

 

 

 



 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  ( підручник  Українська література  Коваленко) 

1. Прочитати  вірш Ірини Жиленко  «Гном у буфеті» 

2. Опрацювати і запам’ятати словник: 

   буфет-меблі; 

3. Дати письмові відповіді на питання: 

 

1) Хто живе в старому буфеті? 

2) Що давав гном слухняним дітям? 

3) Що любить гном? 

4) Де спить гном? 

 

  ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА  (підручник Зарубіжна література Ніколенко ) 

1.Прочитати виразно вірш Р.Бернса « Моє серце в верховині», стор.178 

 

 

Географія 12.05 – 15.05 

Географія 6 клас 

Кількість і розміщення населення на Землі. 

1) Переглянути презентації: 

http://www.myshared.ru/slide/1243325/ 

https://www.slideshare.net/NadyaZatenko/ss-77710973 (записати в зошит - слайд №3, №10). 

 

Історія України 12.05 – 15.05 

6 клас 

Розпад Римської імперії на Західну та Східну. Початок Великого переселення народів. 

Захоплення Риму варварами. 

Переглянути презентації: 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-comu-zanepala-rimska-imperia-251812.html 

(записати в зошит слайд №9). 

http://www.myshared.ru/slide/1233984/  
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