
6 клас домашні завдання листопад, грудень 

17 07/11 

Визначення 
географічних 
координат за 
географічною 
картою 

Виконати практичну роботу за посиланням  
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3966302 

18 09/11 

Визначення 
географічних 
координат за 
географічною 
картою Дати письмову відповідь на питання с. 71 - 72. 

19 14/11 

Контрольна 
робота за темою 
"Земля на плані та 
карті" https://naurok.com.ua/test/kontrolna-robota-6-klas-zemlya-na-plani-i-karti-1157801.html 

20 16/11 

Внутрішня будова 
Землі. Літосферні 
плити наслідки їх 
переміщення. 

Опр. пар. 16., пит. висн. с. 76. письмово.,  
 переглянути відео за посиланням 
 https://youtu.be/DMLZiwaJV8M,  
 https://youtu.be/tOc60eNkZ6w 

21 21/11 

Внутрішні 
процеси, що 
зумовдюють 
зміни в земній 
корі. 

Опр. пар. 17., 18 пит. с 80., виконати тести за посиланням 
  https://naurok.com.ua/test/litosferni-pliti-24118.html           

22 23/11 

Землетруси. 
Сейсмічні пояси 
Землі. 

Опр. пар. 19., виконати тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/zemletrusi-24122.html 

23 28/11 
Вулканізм, 
вулкани, гейзери 

Опр. пар. 20., пит. с. 90. письмово, позначити  
на контурній карті "Сейсмічні пояси Землі" 

24 30/11 

Зовнішні процеси, 
що зумовлюють 
зміну земної 
поверхні 

Опр. пар. 21- 22., пройти тестування за посиланням  
 
 https://naurok.com.ua/test/zovnishni-procesi-scho-zumovlyuyut-zminu-zemno-kori-vivitryuvannya-robota-vitru-tekuchih-i-pidzemnih-vod-lodovikiv- 

25 05/12 

Мінерали та 
гірські породи. 
Корисні крпалини 
та їх значення 

Переглянути відео за посиланням https://youtu.be/z0T-k2zSXKQ, 
 скласти конспект за відеоматеріалами 

26 07/12 
Основні форми 
рельєфу суходолу Опр. пар. 25 ., пит. висн.с. 105., письмово. 

27 12/12 
Рельєф дна 
Світового океану 

Опр. пар. 27.,пит. висн. с. 109 - 110.., виконати тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/relef-dna-svitovogo-okeanu-24868.html 

28 14/12 

Практична робота 
№ 3 "Позначення 
на контурный 
карты рельэфу 
суходолу" 

Виконати тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/osnovni-formi-relefu-suhodolu-684017.html., 
 нанести рельэф суходолу на контурну карту 

29 19/12 

Контрольне 
тестування за 
темою 
"Літосфера" 

Повт пар. 16 - 27. Виконати тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/uzagalnennya-znan-za-temoyu-litosfera-712912.html 

30 21/12 

Будова 
атмосфери. 
Добовий і річний 

Опр. пар. 28. висн. с. 113., пит. с. 114 письмово.., 
 переглянути відео за посиланням https://youtu.be/QJFcl_pfwpI 

https://youtu.be/DMLZiwaJV8M
https://youtu.be/z0T-k2zSXKQ
https://naurok.com.ua/test/osnovni-formi-relefu-suhodolu-684017.html


хід температури 
повітря. 

31 26/12 

Кліматична карта. 
Теплові пояси 
Землі Опр. пар. 29., пит. висн. с. 119., пит. с. 120 1 - 4 письмово. 

32 28/12 

Практчна робота 
на визначення 
температури 
поітря та 
атмосферного 
тиску 

Виконати практичну роботу № 5, с. 119., переглянути відео за посиланням  
 https://youtu.be/oSUTHQb14zw 

     

 


