Завдання для дистанційного навчання на період карантину
для учнів 7 класу
13.03.2020р.
Предмет
Українська мова
Українська література
Фізична культура
Композиція
Всесвітня історія
Географія

Завдання
Виконати контрольне завдання з тема «Дієприслівник»
Читати М.Павленко «Русалонька із 7 – В або Прокляття роду
Кулаківських»
Виконувати ранкову гімнастику
Опрацювати тему: «Графіка. Види графіки.»
Опрацювати ⸹20 - 21
Опрацювати ⸹43 - 44
16.03 – 20.03.2020р.

Предмет
Зарубіжна література
Біологія

Праця

Англійська мова
Алгебра
Геометрія
Українська мова
Українська література
Хімія
Основи здоров’я
Малюнок
Живопис
Художня культура
Фізика

-

Завдання
Прочитати новелу О.Генрі «Дари волхвів»;
Прочитати новелу О.Генрі «Останній листок»

Опрацювати ⸹38 - 39, с.172 відповісти на питання 1 – 5
(усно), с.172 «Для допитливих» (письмово);
- Підготувати міні – проект «Ускладнення поведінки тварин
типи Хордових»
- Завдання для дівчаток: Виготовити сувенір – оборіг з
текстильних матеріалів.
- Завдання для хлопчиків: Вибір об’єкта проектування.
Планування проектної діяльності. Різьблення, як технологія
оздоблення. Елементи різьблення.
- с.142 записати нові слова в словничок, перекласти, вивчити;
- с.143 – 144 читати, перекладати тексти, вивчити 1 із текстів,
який сподобався найбільше
- ⸹22,23; №1084, 1102;
- ⸹23; №1129
- ⸹21, №578, 580;
- ⸹22, 23, № 597, 626
- ⸹32(вивчити правило), впр. 328(1), 333;
- ⸹33, впр.340, 341(1), 346;
- с. 232 – 233, впр621
Дочитати М.Павленко «Русалонька із 7 – В або Прокляття
роду Кулаківських», скласти «діаманту» Славко, Юлько. В.р. –
написати есе «Дружба в моєму житті».
Опрацювати ⸹31, с.148 відповісти на питання 1 – 6 (усно)
⸹21 – 22 читати, переказувати
Абстрактна композиція. Ознайомитися зі зразками малюнків.
Визначення особливостей пропорцій тварин.
Опрацювати матеріал з теми: «Своєрідність культурного життя
Стародавнього Риму»
- ⸹23, «Тиск рідин і газів. Закон Паскаля», №23(2);
- ⸹25, «Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.
-

Інформатика
Музика
Історія України
Всесвітня історія
Географія
Композиція
Фізична культура

Барометри», №25(2)
Ознайомитися з відео лекціями за посиланнями:
https://www/youtube.com/watch?v=zd7kSTdpbF4
https://www/youtube.com/watch?v=y8yPB5_AtRk
Опрацювати тему на с.24 – 25.
Опрацювати ⸹19 – 20
Опрацювати ⸹22
Опрацювати ⸹45 – 46
Опрацювати тему: «Графіка. Види графіки»
Виконувати ранкову гімнастику, вправи на гнучкість
23.03-29.03 канікули
31.03 – 03.04.2020р.

Предмет
Зарубіжна література
Біологія
Праця

Англійська мова
Алгебра
Геометрія
Українська мова
Українська література
Хімія

Основи здоров’я
Малюнок
Живопис
Художня культура
Фізика
Інформатика

Завдання
Скласти ментальну карту «Стрічка часу»;
Виконати тестові завдання за новелами О.Генрі «Дари
волхвів» та «Останній листок»
- Опрацювати ⸹40 – 41, с.178Лабараторне дослідження
«Визначення віку тварин» (письмово);
- с.180 дати письмову відповідь на тести 1 – 26
- Завдання для дівчаток: Виготовити сувенір – оборіг з
текстильних матеріалів.
- Завдання для хлопчиків: Деревина, придатна для різьблення.
Моделі – аналоги для фото. Інструменти для різьблення.
- с.145 записати нові слова в словничок, перекласти, вивчити;
- ⸹7, с.199 опрацювати граматичний матеріал
- ⸹23, №1131
- ⸹23, №1142
- ⸹24, №647, 646;
- ⸹25, №658, 660
- ⸹34, впр.349(1), 350;
- ⸹35, впр.362, 364(І, ІІІ);
- ⸹36, впр.370(І),373
Прочитати Л.Пономаренко « Гер переможений»
- Опрацювати ⸹32, с.152 – 153 відповісти на питання 1 – 5
(усно), завдання 8 (письмово);
- Опрацювати ⸹33, с.156 відповісти на питання 1 – 3 (усно),
завдання 5 (письмово)
⸹23 – 24 читати, переказувати
Малюнок «Абстрактна композиція»
Виконати малюнок «Коти в русі».
Опрацювати матеріал з теми: «Своєрідність культурного життя
Стародавнього Риму»
- ⸹26, «Сполучені посудини. Манометри», №26(1);
- ⸹27, «Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон
Архімеда», №27(3)
Ознайомитися з відео лекціями за посиланнями:
https://www/youtube.com/watch?v=zd7kSTdpbF4
https://www/youtube.com/watch?v=y8yPB5_AtRk
-

Музика
Історія України
Всесвітня історія
Географія
Композиція
Фізична культура

Переглянути мюзикл «Собор Паризької Богоматері»
Опрацювати ⸹21 - 22
Опрацювати ⸹23
Опрацювати ⸹46 - 47
Намалювати малюнок за темою «Графіка»
Виконувати ранкову гімнастику, вправи на гнучкість,
піднімання тулуба для хлопців – 25р., для дівчаток – 20р.

