ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _7__ класу
з 12.04.2021 по 16.04.2021
Предмет

Завдання

12.04.2021
Англ.мова
Впр.3 (в), с.158 – 159 – читати, перекладати; впр.4, с.161 –
письмово.
Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=bRq9LT5nmF4
Біологія
1. Тема 2 параграф 41 „Періоди та тривалість життя тварин”.
Опрацювати.
2. Ознайомитись і виконати лабороторне дослідження
„Визначення віку
тварин” на стор.178.
3. Виконати тестовий самоконтроль знань на стор. 180
(письмово).
Технологія(дівчата) Міні - проєкт: Я - Споживач&quot;. Маркування споживчих
товарів.
Ознайомитися з етикетками товарів, екологічними
символами, складом продуктів.
Технологія(юнаки) . Тема. Добір матеріалів та інструментів. Технологічний процес
виготовлення виробу: розмічання .
Укр.мова
Фізика
Живопис

Англ.мова
Алгебра
Фізкультура
Заруб .літ
Укр.літр.

Параграф 38 опрацювати, впр.386,387 (підручник Заболотний)
§ 30 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/8cLRySU
Намалювати сільський пейзаж.
…
13.04.2021
Преєктна робота «Австралія» : підготувати цікаву інформацію
про Авсралію 8 – 12 речень, намалювати малюнок до тексту.
В.р. – розповісти текст.
§ 24. Повторити. № 1136, № 1137
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/2cibAew
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл), 2х22р
(д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Скласти власний твір у стилі прочитаних новел.
Обрати тему, героїв, сюжет майбутнього твору.
Олег Ольжич.
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=RdLvd_lBFdM&amp;ab_chann
el
С.188 – читати вміти розповідати про письменника. Виразно
читати поезію «Захочеш – і будеш», вміти її аналізувати (усно)

Малюнок

Основи здоровя

Алгебра
Фізкультура
Укр.мова
Укр.літ

Геометрія
Геометрія
Худ.культура

Біологія

Музика
Композиція
Укр.мова.
Заруб.літр
Фізика
Географіч

Створити композицію з однакових за формою елементів (круга,
квадрата, трикутника або складніших фігур), які відрізняються
за розміром та кольором.
Хвороби цивілізації. §25 прочитати, записати висновки.
Створити рекламу здорового способу життя.
14.04.2021
§ 24. Опрацювати. № 1138, № 1139
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/tcibB6s
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл), 2х22р
(д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Параграф 39 опрацювати, впр.391 (усно),390,395(підручник
Заболотний)
Олена Теліга.
Переглянути відео
https://www.youtube.com/watch?v=FLtmezYLbEg&amp;ab_chann
el
С.191 – читати вміти розповідати про письменницю. Виразно
читати поезію «Сучасникам», вміти її аналізувати (усно)
§ 23. Опрацювати. Скласти конспект. № 624, № 626
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/2cLYsGC
§ 23. Повторити. № 630, № 632
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/2cLYsGC
Підготувати презентацію або віртуальну екскурсію «Сім чудес
світу»
15.04.2021
1. Тема 3 параграф 42 „Поведінка тварин, методи її вивчення”.
Опрацювати.
2. Ознайомитись і виконати лабороторне дослідження
„Спостереження за
поведінкою тварин” (стор.184).
3. Поспостерігайте за якоюсь твариною вдома, надворі і
складіть її
етограму,тобто реєстрацію всієї послідовності поведінкових
реакцій і позособин певного виду.
Переглянути мультфільми " Про козаків" та "Пригоди капітана
Врунгеля"
Книжкова графіка. Створити ілюстрацію до твору укр.
літератури в графічній техніці.
Параграф 36-39 (повторити), впр.396,397,398 (підручник
Заболотний)
Підготуватися до контрольної роботи з теми
«Світова новела»
§ 31 Опрацювати. Скласти конспект. № 31 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/FcLRTcv
Параграфи 54,55,56 вчити

Хімія

Істор.Укр.
Інформатика
Фізкультура
Істор.Всесвіт.
Географія

16.04.2021
1. «Узагальнення та систематизація знань з теми «Вода»»:
повторити §§
31- 36 .
2. Виконати письмово в робочих зошитах тестові завдання
Параграф 20 вчити.
п. 4.4. Повторити .Навчальне відео за посиланням:
https://cutt.ly/CcLUjCU
За технічної можливості – виконати Практичну роботу 7
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл), 2х22р
(д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Параграф 19-20 (п. 5,6) вчити.
Параграф 57 вчити.

