ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _7__ класу
з 05.04.2021 по 09.04.2021
Предмет
Англ.мова

Біологія

Завдання
05.04.2021
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=bnCLstoNNJk
с.156 – записати слова в словник, перекласти, вивчити;
впр.1, с.155 – 156 – читати, перекладати.
1. Тема 2 параграф 37 - 38 „Органи чуття, їх значення.
життєдіяльності в організмі тварин.” : опрацювати.
2. Використовуючи інтернет-ресурси та інші джерела
інформації, пілготуйте міні-проект Як бачать тварини”
3. Поміркуйте і дайте відповіді на питання № 1-5 на стор.
167(усно).

Технологія(дівчата)

Проєкт: Підставка під гаряче (вязання гачком). Пошук
моделей-аналогів. Створити малюнок підставки під чашку.

Технологія(юнаки)

. Тема. Деревина, придатна для різьблення. Моделі-аналоги
декоративної тарілки. Інструменти для різьблення. Виконання
тренувальних елементів.
Параграф 35 опрацювати, впр.361,362,364 (підручник
Заболотний)
§ 28 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/9cizvxc

Укр.мова
Фізика

Живопис

Англ.мова

Алгебра
Фізкультура

Заруб .літ
Укр.літр.

Намалювати архітектурний пейзаж
…
06.04.2021
впр.2, с.157 (письмово виконати тестове завдання True/
False (правда/ неправда) В.р. – підготувати проект «Famous
Landmarks of London” про 1 з визначних місць Лондона.
(Написати текст, намалювати малюнок, розповісти)
§ 24. Повторити. № 1129 (1-4), № 1130 (1-3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/2cibAew
Виконання ранкової гімнастики, врави на розтягування,
гнучкість (10 вправ) . Згинання та розгинання рук в упорі
лежачі 2х23 (хл) , 2х10 (д). Піднімання тулуба в сід. з
положення лежачі 2х27р.(хл), 2х24р (д).
Підготувати виразне читання новели Г. Уеллса
«Чарівна крамниця». Створити ілюстрації до
твору. Виконати тестові завдання.
С.186 (нові підручники), с. 245 (старі підручники) – вивчити

Малюнок
Основи здоровʾя

відомості з теорії літератури. Скласти план (письмово) до
оповідання «Гер переможений» Л.Пономаренко
Виконати композицію побутового жанру.
Тематика за вибором: «Свято», «Сім’я на відпочинку»,
«Світ моїх захоплень»
Найближче оточення дитини. Вплив родини і друзів. Види
підліткових компаній. Ознаки небезпечних компаній.
§24 повторити, написати твір-мініатюру «Моя родина» або
«Моє дозвілля».
07.04.2021

Алгебра
Фізкультура

Укр.мова
Укр.літ
Геометрія
Геометрія
Худ.культура
Біологія

Музика
Композиція
Укр.мова.
Заруб.літр
Фізика

§ 24. Опрацювати. № 1131 (1-6), № 1132 (1-4)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/tcibB6s
Виконання ранкової гімнастики, врави на розтягування,
гнучкість (10 вправ) . Згинання та розгинання рук в упорі
лежачі 2х23 (хл) , 2х10 (д). Піднімання тулуба в сід. з
положення лежачі 2х27р.(хл), 2х24р (д).
Параграф 36 опрацювати, впр.367 (усно),368,371 (підручник
Заболотний)
Написати КОНТРОЛЬНИЙ твір-роздум «Яку роль відіграє
гуманізм і толерантність у розвитку людства?»
(обсяг 1-1,5 с.)
§ 21. Опрацювати. Скласти конспект. № 580, № 592
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/aciQWTm
§ 22. Опрацювати. Скласти конспект. № 612, № 614
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/7ciWSNN
Підготувати повідомлення про Парфенон
08.04.2021
1. Тема 2 параграф 39 - 40 „Розмноження та його
значення.Розвиток тварин.” Опрацювати.
2. Спробуйте обгрунтувати переваги й недоліки
зовнішнього запліднення у водному середовищі.
3. Поміркуйте і дайте відповіді на питання № 1-7 на стор.
176 (усно).
Біографія Клода Дебюссі. Прослухати його твір" Доктор
градус єд парнаусуліс союти" " Дитячий куточок"
Ознайомитися з графічною технікою дудлінг. Виконати
малюнок в техніці дудлінг.
Параграф 35-36 (повторити), параграф 37 опрацювати,
впр.379(усно),380,383 (підручникЗаболотний)
Прочитати статтю про Р. Акутагаву с.233 та новелу
«Павутинка» с.235-238.
§ 29 Опрацювати. Скласти конспект. № 29 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/8cixovF

Географіч
Хімія

Істор.Укр.
Інформатика
Фізкультура

Істор.Всесвіт.
Географія

П.50,51 вчити..

09.04.2021
1. Опрацювати § 36 «Взаємодія води з оксидами
неметалічних елементів,
Поняття про кислоти»
2. Виконати письмово в робочих зошитах завдання 9, с. 169
П.19 вчити,завдання 1,2,3,4 с.157 підручника.
п. 4.4. Прочитати
Навчальне відео за посиланням: https://cutt.ly/lcivr3c
Виконання ранкової гімнастики, врави на розтягування,
гнучкість (10 вправ) . Згинання та розгинання рук в упорі
лежачі 2х23 (хл) , 2х10 (д). Піднімання тулуба в сід. з
положення лежачі 2х27р.(хл), 2х24р (д).
П.19-20 (с.103-109 пункти 1,2,3,4.) вчити.
П.52,53. вчити.

