ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів _7__ класу
з 26.04.2021 по 30.04.2021
Предмет
Англ.мова
Біологія

Завдання
26.04.2021
Впр.1, с.171 – написати лист другу про улюблене
місто або країну (за зразком)
1. Тема 3 параграф 45 „Форми поведінки тварин”.
Опрацювати.
2. Наведіть приклади безумовних рефлексів та
інстинктів у тварин.
3. Більше про грумінг у тварин дізнайтесь на сайтах:
https://peskit.in.ua/gruming-sobak-opys-harakterystykaraznovidnostej-oglyad-video.html

Технологія(дівчата)

Виконати виріб для прикрашання пасхального
кошика .

Технологія(юнаки)

Об'єкт проектної діяльності № 4:декоративна
тарілка .
Тема. Технологічний процес виготовлення
декоративної тарілки з природного матеріалу (за
власним вибором) .

Укр.мова
Фізика
Живопис

Англ.мова
Алгебра

Фізкультура

Параграф 41 , впр. 424, 429, 430 .
§ 33 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання .Виконати № 34 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/UvXBLIz
Намалювати ескіз писанки.
…
27.04.2021
Впр.5(а), с.174 – читати, перекладати; впр.5(в), с.175 письмово
§ 1-§ 4. Повторити.Виконати: № 19, № 95
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/DvXXmB7
https://cutt.ly/KvXXVrp
https://cutt.ly/hvXCqMs
Виконати комплекс ЗРВ на гнучкість та розтягування
(8-10 вправ). Повторити правила гри в футбол. Знати

правила гри вороторя у футболі.
Заруб .літ

Укр.літр.
Малюнок
Основи здоровя

Дібрати цитати з тексту А. Азімова «Фах», що
вказують на переваги та недоліки освіти майбутнього.
*Скласти модель освіти майбутнього за твором А.
Азімова «Фах»
Дочитати повість О. Гавроша «Неймовірні пригоди
Івана Сили».
Створити міський пейзаж .
Тема: Положення кримінального законодавства у
сфері боротьби з розповсюдженням наркотиків.
Читати §27, записати висновки с.106. Створити
антинаркотичну рекламу.
28.04.2021

Алгебра

Фізкультура

Укр.мова
Укр.літ
Геометрія
Геометрія
Худ.культура

Біологія

§ 5-§ 7. Повторити.Виконати: № 19, № 95
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/mvXCz9V
https://cutt.ly/fvXCZMI
Виконати комплекс ЗРВ на гнучкість (8-10 вправ)
Підтягування у висі 2х7 (хл), стрибки через скакалку
3х35 (д).
Контрольна робота з теми « Прислівник»
Розвиток мовлення. Написати власне продовження
повісті про Івана Силу.
§ 25. Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 658
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/mvXVG0O
§ 26. Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 681
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/NvXBscV
Підготувати повідомлення на тему «Поява буддизму
та його вплив на розвиток архітектури, скульптури та
літератури».
29.04.2021
1. Тема 3 параграф 46- 47 „Репродуктвна та
територіальна поведінка тварин”.
Опрацювати.
2. Використовуючи інтернет-ресурси та інші джерела
інформації, дослідіть
різні форми шлюбної і батьківської поведінки у
птахів.
3. Про репродуктивну поведінку тварин дізнайтесь на

сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=nbrccUpV7c0
Музика
Композиція
Укр.мова.
Заруб.літр
Фізика
Географія
Хімія

Істор.Укр.
Інформатика
Фізкультура

Істор.Всесвіт.
Географія

Прослухати твір " Година 13" з циклу "Звук 24 години
дня" К. Штокахаузена.
Створення пейзажу або інтер'єру з натюрмортом.
Параграф 42 (вивчити), впр.438,440,443 (підручник
Заболотний)
Письмово оформити власні міркування про те,
що б ви взяли від сучасної освіти в майбутнє і
навпаки (А. Азімов «Фах»).
§ 34 Опрацювати.
Виконати № 34 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/FvXB4mX
Параграфи 57,58 повторити.
30.04.2021
1. Опрацювати тему «Проблема чистої води. Охорона
водойм від
забруднення, Очищення води на водоочисних станціях
та в домашніх
умовах» § 38.
2. Підготувати міні-проекти:
- Дослідження якості води
- Дослідження фізичних і хімічних якостей води
- Способи очищення води в побуті
- Збереження чистоти водойм
- або на будь-яку співзвучну тему.
Параграфи 18,19,20 повторити.
За технічної можливості:
- створити ігровий проект в Scratch (на ваш вибір)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/NvXNcEK
Рівномірний біг до 10 хв
Піднімання тулуба в сід. з положення лежачі
2х29р.(хл), 2х25р (д). Виконати комплекс ЗРВ на
розтягування (8-10 вправ),з них 4 стрибкові.
Параграф 21 вчити.
Параграф 59 вчити.

