ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 7 класу
з 11.01.2021 по 22.01.2021
Предмет
Англ.мова
Біологія

Технологія(дівчата)
Технологія(юнаки)
Укр.мова
Фізика
Фізкультура

Англ.мова
Алгебра
Хімія
Заруб .літ
Укр.літр.
Малюнок
Основи здоровя

Алгебра
Фізкультура

Завдання
11.01.2021
впр. 1, с.93 (записати нові слова в словник, вивчити);
впр.1, с.92 (усно підібрати слова до малюнків); впр.3, с.93
(письмово).
1. Параграф 19. Опрацювати.
2. Стор.83. Творче завдання: Дослідіть, які види рептилій
вашої місцевості потребують охорони. Які охоронні
заходи,на вашу думку,слід здійснити?
Проєкт . Органайзер для прикрас.
1. Підібрати інформацію до проєкту. Підібрати моделіаналоги.
Проєкт . Органайзер рамка для фото.
1. Підібрати інформацію до проєкту. Підібрати моделіаналоги.
Опрацювати пар.20, виконати вправи : 200,202, 203
(усно),206
§ 13 Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти на
контрольні запитання
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/6jdb735
Виконання ранкової гімнастики, врави на
розтягування,гнучкість. Підняття тулуба сід. з положення
лежачі ; юнаки 2Х25; дівчата 2Х20.
…
12.01.2021
с. 93, 96, 97 (записати нові слова в словник, вивчити); впр.
3, с.94 - 96 (читати, перекладати, дібрати назви до текстів)
§ 11. Повторити. № 531, № 535
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/EjdnheV
1. Опрацювати § 21 «Повітря, його склад і властивості»
2. Виконайте письмово завдання 7, с. 104
Опрацювати статтю с.129-131. Виразно читати вірш О.
Пушкіна «19 жовтня 1825 року».
Г.Тютюнник. Повість «Климко»
С. 144-170 (читати, переказувати)
Створити композицію «Фантастичне місто»
Духовний розвиток особистості. §14 прочитати, зробити
конспект. Записати 3 прислів’я про життєві цінності.
13.01.2021
§ 12. Повторити. № 597, № 599
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ojdnxJK
Виконання ранкової гімнастики, врави на

Укр.мова
Укр.літ
Геометрія
Геометрія
Худ.культура

Біологія

Музика
Композиція
Живопис
Заруб.літр

Фізика
Географіч
Хімія
Істор.Укр.
Інформатика
Фізкультура
Істор.Всесвіт.
Географія
Англ.мова

розтягування,гнучкість.Згинання та розгинання рук в упорі
лежачі від підлоги ; юнаки 2х20;дівчата 2х10.
Опрацювати пар.21, виконати вправи : 209(усно),210, 213
С. 170-178 (читати, переказувати)
Скласти «сенкан» КЛИМКО
§ 11-12. Опрацювати. Скласти конспект. № 270, №271
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/qjdnLsJ
§ 11-12. Повторити. № 286, № 289
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/qjdnLsJ
Знайти цікаві факти про будівництво пірамід у Єгипті та
підготувати повідомлення.
14.01.2021
1. Параграф 20 - 21. Опрацювати.
2. Дати письмову відповідь на питання:" Чому скорочується
чисельність птахів, занесених до Червоної книги України?
Які заходи їх охорони ви могли б запропонувати?"
Слухати музику та переглядати фільми на власний вибір.
1.Композиція портрету . Види портрету.
Знайти та вивчити поняття &quot;портрет&quot;. Підібрати
ілюстрації портретів.
Намалювати новорічний натюрморт.
Знати відомості про Шолом-Алейхема (с.138-140).
Створити візитівку автора. Прочитати розділи повісті
Шолом - Алейхема «Пісня надпіснями» («Бузя», «Йдемо по
зелень»). Створити ілюстрації до повісті.
§ 13 Повторити. № 13 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/6jdb735
п.28, п. 29 вчити.
15.01.2021
3. Опрацювати § 25 «Добування кисню»
4. Виконайте письмово завдання 8, с. 122
п. 13 вчити.
п. 3.1. Прочитати
Навчальне відео за посиланням: https://cutt.ly/4jdoewa
Виконання ранкової гімнастики, врави на
розтягування,гнучкість. Повторити правила безпеки під час
занять з гімнастики.
п.9 вчити.
п.30 вчити.
18.01.2021
–р. 4, с.211 (опрацювати правило);Переглянути відео за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=tY7uRpVUfvw
Самостійна робота: с.р. – впр.2, с.99 (письмово);д.р. - впр.2,
с.99, 3, с. 99(письмово); в.р. - впр.2,
с.99, впр. 3, с. 99, впр.4, с.99 (письмово).

Біологія

Технологія(дівчата)
Технологія
(юнаки)
Укр.мова
Фізика
Фізкультура

Англ.мова
Алгебра
Хімія

Заруб .літ
Укр.літр.
Малюнок
Основи здоровя

Алгебра
Фізкультура
Укр.мова
Укр.літ
Геометрія
Геометрія

1. Параграф 22. Опрацювати.
2. Стор. 97. Виконати практичну роботу№ 2. Виявлення
прикладів пристосувань до способу життя птахів.
Розробити ескіз органайзеру . Зробити опис . Скласти план
роботи над виробом.
Розробити ескіз рамки для фото . Зробити опис . Скласти
план роботи над виробом.
Опрацювати пар.22, виконати вправи : 218 (усно),220,
223(усно)
§ 14 - 15. Опрацювати. Скласти конспект. Відповісти
на контрольні запитання. № 15 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bjdnyGN
Виконання ранкової гімнастики, врави на
розтягування,гнучкість. Підготувати, комплекс з.р.в. з 8-10
вправ.
19.01.2021
с.101 (записати нові слова в словник, вивчити); с.103, 104
(опрацювати правило); впр.6,с.
103 – 104 (читати, перекладати)
§ 14. Повторити. № 720, № 721
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/AjdnUaG
Підготуйте міні-проект:
1. Проблеми забруднення повітря та способи розв’язування
її»
2. Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час
занять
Прочитати розділ повісті Шолом - Алейхема «Пісня над
піснями» ( Усуботу після зелених свят»). Виконати тестові
завдання.
О.Стороженко. Оповідання «Скарб»
С. 183-189 (читати, переказувати)
Створити композицію «Фантастичний пейзаж»
Уміння вчитися. §15 прочитати, записати висновки.
Виконати письмово завдання 2 на сторінці 63.
20.01.2021
§ 14. Повторити. № 722, № 723
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/AjdnUaG
Виконання ранкової гімнастики, врави на
розтягування,гнучкість.
Опрацювати пар.23, виконати вправи : 230, 231, 233.
С.192 (відповідати на запитання 4-12)
§ 13. Опрацювати. Скласти конспект. № 301, № 303
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/Ijdn4kK
§ 14. Опрацювати. Скласти конспект. № 324, № 326

Худ.культура
Біологія

Музика
Композиція
Живопис
Заруб.літр
Фізика
Географіч
Хімія
Істор.Укр.
Інформатика
Фізкультура
Істор.Всесвіт.
Географія

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ZjdmecX
Прочитати та переказувати легенду про Вавилонську вежу.
21.01.2021
1. Параграф 23. Опрацювати.
2. Назвіть риси пристосованості ссавців до різних
середовищ життя.
Слухати музику та переглядати фільми на власний вибір.
2. Особливості створення композиції індивідуального,
парного, групового портрету.
Вчитися визначати види портретів.
Намалювати домашнього улюбленця.
Дати письмову відповідь ( написати міні твір- роздум): «Що
цінного для
себе ви знайшли повісті Ш. Алейхема «Пісня над піснями»?
§ 14 - 15 Повторити. № 15 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bjdnyGN
п.31 вчити.
22.01.2021
Виконайте самостійну роботу:
Самостійна робота 1
п.14 вчити.
п. 3.2. Прочитати
Навчальне відео за посиланням:
https://cutt.ly/AjdogOA
Виконання ранкової гімнастики, врави на
розтягування,гнучкість.Стрибки зі скакалкою 4Х30 срибки.
п.10 вчити
П.32 вчити.

