ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _7__ класу
з 19.04.2021 по 23.04.2021
Предмет

Завдання
19.04.2021
Англ.мова Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=4wGQYi80ihU
⸹2 c. 203, ⸹6, с.205, опрацювати граматичне правило про
минулі часи в англійській мові .4 - 7б. - впр.3, с.166(письмово);
8 – 12б. - впр.3, с.166, впр.4, с.166 (письмово)
Біологія
1. Тема 3 параграф 43 „Вроджена і набута поведінка тварин”.
Опрацювати.
2. Наведіть приклади безумовних рефлексів та інстинктів у
тварин.
3. Про імпритинг у тварин більше дізнайтесь на сайтах:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHNY_ruUA898UA898&
amp;sxsrf=ALeKk02CXi9qeOcCbDngbrXwccN-K
Технологія( Проєкт: Підставка під гаряче ( вязання гачком). Вязання виробу
дівчата)
по колу за схемою чи описом.
.
Технологія( Об'єкт проектної діяльності № 4:декоративна тарілка .Тема.
юнаки)
Технологічний процес виготовлення виробу: виготовлення
макету.
Укр.мова
Фізика

Живопис

Параграф 39 повторити , впр.400, 404, 405 (підручник
Заболотний)
§ 32 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/Xva05YE
Намалювати натюрморт до Великодня

…
20.04.2021
Англ.мова с.167 – записати слова, перекласти, вивчити; впр.4, с.168
(читати, перекладати, вказати відповідність малюнків)
Алгебра § 24. Опрацювати. Виконати: № 1142 (1-4), № 1144
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/tcibB6s
Фізкульту Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл), 2х22р
ра
(д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Заруб .літ Прочитати статтю про письменника Айзека Азімова (с.241-242),
твір «Фах» (с. 243-253).Виписати цитати до характеристики
героїв твору.

Укр.літр.

О. Гаврош. «Неймовірні пригоди Івана Сили». Повість про
пригоди українського силача.С. 194-200 читати, переказувати

Малюнок
Основи
здоровя

Створити пейзажну композицію «Мій рідний край».
Профілактика захворювань, що набули соціального значення.
Наслідки вживання наркотиків.
§26 прочитати, зробити конспект. Оформити буклет або плакат
«НІ - наркотикам»
21.04.2021

Алгебра

§ 19-§24. Повторити.
Виконати контрольну роботу (тест) за посиланням:
https://vseosvita.ua/test/start/grs639

Фізкульту Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл), 2х22р
ра
(д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Укр.мова
Укр.літ

Параграф 40 опрацювати, впр.411, 413, 416 (усно)(підручник
Заболотний)
Іван Сила (Іван Фірцак) - утілення непереможного духу
українського народу, його доброти й щирості.
С. 201-205 читати, переказувати. С. 206 питання 5,6 – дати
письмову відповідь .

Геометрія

§ 24. Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 641, № 643
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ova4CRK

Геометрія

§ 24. Повторити. Виконати: № 647
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ova4CRK

Худ.культ Підготувати презентацію або віртуальну екскурсію про Колізей
ура
22.04.2021
Біологія 1. Тема 3 параграф 44 „Способи орієнтування тварин”.
Опрацювати.
2. Використовуючи інтернет-ресурси та інші джерела
інформації, підготуйте
міні-проект: „Чому мігрують тварини?”
Музика
Переглянути мультфільм "Острів скарбів"
Композиці Створення графічними засобами пейзажу.
я

Укр.мова.

Параграф 40 (повторити), впр.419,420,421 (підручник
Заболотний)
Заруб.літр Написати твір-роздум «Яким я уявляю майбутнє людства»
Фізика
Географія
Хімія

§ 32 Повторити. Виконати № 32 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/Xva05YE
Параграф 57 вчити.
23.04.2021
1. Опрацювати тему «Значення води і водних розчинів у природі
та житті людини. Кислотні дощі» § 37.
2. Виконати письмово в робочих зошитах: складіть коротке есе
на тему, зазначену в питанні 11, с.172 (обирати одну тему)

Істор.Укр. Параграф 21 вчити.
Інформати п. 4.4. Повторити
ка
Навчальне відео за посиланням: https://cutt.ly/zva7Mfj
За технічної можливості:
- виконати Практичну роботу № 7.3
Фізкульту
ра
Істор.Всес
віт.
Географія

Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі 2х26р.(хл), 2х22р
(д). Стрибки через скакалку 3х35 р.
Параграф 19-20 (п. 5,6) вчити.
Параграф 58 вчити.

