ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 10 класу
з 05.04.2021 по 09.04.2021
Предмет
Біологія
Фізика
Живопис
Фізична
культура

Малюнок
Англійська
мова
Історія
України

Завдання
05.04.2021
Понеділок
Тема 5 параграф 77-80: опрацювати.
2. Поміркуйте і дайте відповіді на запитання 1-2 на стор.165.
§ 39 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на контрольні
запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/TciF8zs
Намалювати портрет людини з фотографії у повний зріст.
- Повільний біг по пересічній місцевості до 15хв; вправи на гнучкість,
розтягування (10 вправ)
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 27
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
Переглянути відео від відомого угорського художника.
https://youtu.be/Fc2Hf07lw2s
Намалювати 3D ілюзію за цим відео.
Впр. 2, с.207 – усно відповісти на запитання; впр.7, с.208, 209 –
письмово; в.р. – впр.7, с.208 – 209 – вивчити текст.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=is1TnRNVJFc
§30 вчити

06.04.2021
Вівторок
Українська Завантажити підручник:
мова
https://portfel.info/load/10_klas/ukrajinska_mova/zabolotnij_2018_rik/321-0-25851
§ 39 вивчити правила, виконати вправу 357 (І, ІІ)
Українська Виразно читати поезії Л.Українки «Мріє, не зрадь», «Стояла я і
література
слухала весну». Намалювати ілюстрації до цих творі (за бажанням)
Громадянська С.142-145 повторити.
освіта
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 10 клас
1. Повторити тему «Нітрогеновмісні органічні сполуки», §§ 23-26
2. Виконати письмово в робочих зошитах тестові завдання 1-10, с.
154-156, задача 12(а), с. 156
Фізика
§ 39. Повторити. № 39 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/TciF8zs
Історія
§31 вчити
України
Всесвітня
§31 вчити
історія

Композиція

Ознайомитися з технікою «вітраж». Підібрати зображення вітражів
07.04.2021
Середа
Мистецтво Переглядати художні та документальні фільми за темою
Художня
Підготувати повідомлення на тему: Роль Петра Могили та гетьмана
культура
Івана Мазепи в розвитку української культури.
Зарубіжна
Знати відомості про А. Рембо. Виразно читати твори «Голосівки»,
література
«Моя циганерія», аналізувати
Алгебра
Завантажити підручник https://vshkole.com/10klass/uchebniki/matematika/gp-bevz-vg-bevz-2011-riven-standartu
Повторити §§16-17
https://www.youtube.com/watch?v=81H3gB2tdWU
https://www.youtube.com/watch?v=141iUBns_TU
№624, №639
Геометрія
Повторити §33
https://www.youtube.com/watch?v=xFgXFnAk3fg
№1187, 1193
Захист
1.Силові вправи та їх значення.
України
2.Вимоги до виконання силових вправ
Фізична
- Повільний біг по пересічній місцевості до 15хв; вправи на гнучкість,
культура
розтягування (10 вправ)
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 27
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
08.04.2021
Четвер
Громадянська С.146-148 вчити.
освіта
Фізика
§ 39. Повторити. № 39 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/TciF8zs
Алгебра
Вивчити §18
https://www.youtube.com/watch?v=oVSwhQtEWQk
https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI
Записати виконані завдання.
Біологія
Тема 5 параграф 81-84. Опрацювати.
2. Використовуючи інтернет-ресурси та інші джерела інформації,
пілготуйте міні-проект”Клітинні технології в біології та медицині ”
Інформатика п. 23. Опрацювати
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/fciHqIi
Географія
§ 36 вчити.
Українська
Урок виразного читання поезій Л. Українки.
література
Повторити відомості про віршові розміри. Надіслати відео з
виразним читанням поезій Л.Українки (твори на вибір учня)
09.04.2021
П’ятниця
Англійська
Переглянути відео за посиланням:
мова
https://www.youtube.com/watch?v=vdZF4gc_Ge4

Українська
мова
Фізична
культура

с.210 – записати слова в словник, перекласти та вивчити; впр.1, 209 –
210 – усно відповісти на запитання; впр.2, с.210 – 211 – читати,
перекладати.
§ 40 вивчити правила, виконати вправи 374, 375

- Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість, розтягування
(10 вправ)
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 27
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по 25
раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 10 клас
1.Опрацювати тему «Синтетичні високомолекулярні сполуки.
Полімери. Реакції полімеризації і поліконденсації. Пластмаси», §§
28, 29
2.Виконати письмово в робочих зошитах тестові завдання 1-6, с. 162
3.Розв’яжіть задачу 5, с. 170 (письмово)
Геометрія
№1208
Комп’ютерна Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/UciHbbl
графіка
Трудове
Хлопці: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання
Технологічний процес оздоблення виробу геометричним різьбленням.
Дівчата: Продовження роботи над виробом. Виконання
технологічних операцій відповідно до обраного виробу

