ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 7 класу
з 24.01.2022 по 28.01.2022

Понеділок 24.01
Біологія
1

2

Малюнок

3
4

Укр.мова
Труд.навч.

5

ФІзкультура

6

Фізика

1

Заруб.літ.

2

Англ.мова

3

Композиція

4

Алгебра

5

Геометрія

1. Параграф 27. Опрацювати.
2. Виконати лабораторну роботу 2 . Тема «Особливості
зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з їх
пристосуванням до різних умов існування» стор. 113.
3. Ознайомтесь з матеріалами відеолекції
про різноманітність ссавців на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=iA5fabSIg3w.
Підготувати повідомлення «Виступаючі та відступаючі
кольори»
Параграф 19 повторити, впр. 195,197
Хлопці. Технологічний процес виготовлення панно
картини.
Дівчата. Скринька для рукоділля. Вибір об’єкта
проєктування. Планування роботи з виконання
проєкту. Моделі-аналоги. Розробка ескізу виробу .
Виконати ЗВР на підтягування тулуба в сід з положення
лежачи2по 28(Х) та 2 по25 (Д), повільний біг до 10
хвилин
§ 19. Повторити Виконати: № 19 (2)
Відеолекція за посиланням https://cutt.ly/SIZTRY6
Вівторок 25.01
Знайти у творі Шолом- Алейхема «Пісня над піснями»
епізоди, які підтверджують, що діти в єврейських сім’ях
виховувалися в дусі поваги до старших, як того вимагали
релігійні закони.
впр.1, с.105 – усно відповісти на запитання; впр.2, с.105 –
106 – читати, перекладати, відповісти на запитання
Композиція портрету . Види портрету. Знайти
інформацію в Інтернеті.
«розв&#39;язування задач і вправ» повторити параграф
16 номери
835,837,839,841
«розв язання задач і вправ» повторити параграф 15
номери 362,368

6

Географія

параграф 31 вчити.

7

Основи здоров'я

§15 прочитати, записати висновки. Виконати
письмово вправи на розвиток мислення,
уваги, пам’яті (завдання 2 на сторінці 63)
Середа 26.01

1

Фізика

§ 20. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 20 (2) Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/oIZYz2E https://cutt.ly/iIZYYda
Повторити вивчені терміни з музичного мистецтва
Параграф 20, впр. 201-205
Позакласне читання Г.Тютюнник «Вогник далеко в
степу»
підготувати проєкт «Мій улюблений спортсмен»
(намалювати, або наклеїти фото спортсмена, написати
основні відомості; в.р. – розповісти)
Палаци й зіккурати. Вавилонська вежа. Особливості
забудови міст. Поширення клинопису, започаткування
бібліотек у Вавилоні.

2
3
4

Музичне мистецтво
Укр.мова
Укр. літ.

5

Англ.мова

6

Худ культ

7

Алгебра

«розв’язування задач і вправ» повторити параграф 16
номери 835,837,839,841
Четвер 27.01

1
2

ІСТОРІЯ України
Біологія

параграф 13 вчити.
1.Виконати тестовий самоконтроль знань стор. 114.
2. Підготувати повідомлення про значення ссавців в
природі та житті людини.
3. Ознайомтесь з матеріалами відеолекції про значення
ссавців в природі та житті людини на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=I5ROfj9hyGo.

3
4

Географія
Геометрія

5
6

Укр.мова
Укр.літ.

параграф 32 вчити.
«Третя ознака рівності трикутників» вивчити теорему,
номери 380,383
Параграф 21вивчити, впр. 210-213
О.Стороженко. «Скарб»

7

ФІзкультура

Виконати ЗВР на підтягування тулуба в сід з положення
лежачи2по 28(Х) та 2 по25 (Д), повільний біг до 10
хвилин

1
2

Всесвітня історія
Фізкультура

3

Заруб. Літ.

4. Хімія

5 Інформатика
6. Живопис

П'ятниця 28.01
параграф 13 вчити
Виконати ЗВР на підтягування тулуба в сід з положення
лежачи2по 28(Х) та 2 по25 (Д), повільний біг до 10
хвилин
Створити Інстаграм (Фейсбук)-сторінки літературного
героя (Бузя або Шимек) за твором Шолом- Алейхема
«Пісня над піснями»
Поняття про окиснення (горіння, повільне окиснення,
дихання). Умови виникнення та припинення горіння.
1. Опрацювати § 28
2. Відповісти на питання 1-6 (усно)
3. Виконати завдання 7, с. 134 (письмово)
«Складання лінійних проектів з величинами»
Живопис пейзажу «Зимове село»

