7 клас індивідуальне
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Дата

Предмет

Завдання

Прочитати §35. Записати в зошит послідовність дій для
Хімія
виготовлення розчину.(с.161 підручника).
Тема. Г. Уеллс "Чарівна крамниця". Точка зору дорослого і
дитини в новелі. "Дива" та їхнє сприйняття персонажами.
Зарубіжна
Завдання: 1. Переглянути відео про Г. Уеллса.
література
2. Прослухати аудіокнигу "Чарівна крамниця" Г. Уеллса.
3. Усна розповідь на тему "Дива чарівної крамниці"
Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома
змінними способом підстановки
Алгебра
Опрацювати матеріал §4. 27. Переглянути відео-уроки по
темі: «Спосіб підстановки» (соцмережа Viber)
(Сайт вчителя математики Солдатенко Н. Г.).
РМ. Портретний нарис у публіцистичному стилі.
Укр. мова
Онлайн урок за допомогою мобільного застосунку
duo.google
Олег Ольжич – поет національного героїзму. Проблема
людської волі в поезії «Захочеш – і будеш…» (із циклу
Укр. літ.
«Незнаному воякові»). Онлайн урок за допомогою
мобільного застосунку duo.google
Виконання індивідуальних навчальних проектів, в тому
Інформатика числі з використанням програмних засобів навчального
призначення. Розробити презентацію
Країни Східної і Центральної Європи. Росія.
Завд. . $-53. Порівняльна характеристика господарства
України, Польщі та Білорусі. $-54. Особливості природи та
Географія
розміщення населення в Росії. Загальна характеристика
господарства країни. Взаємовідносини Росії з іншими
країнами.
Розвиток граматичних навичок. Зворотні займенники.
Англ. мова
Вправа 2, с. 149
Фізика
Опрацювати $40-41, с.167: рівень А і Б.
Сполучник як службова частина мови. Види сполучників
за будовою, походженням. Використання сполучників у
простому і складному реченнях: сполучники сурядності й
підрядності.
Укр. мова
с.156 (запам’ятати поняття «сполучник», розряди
сполучників)
Вправа 289 с. 157 (списати слова; підкреслити у кожному
рядку «зайве» слово.)
Повторення. Геометричні фігури та їх властивості.
Паралельні та перпендикулярні прямі
Геометрія
Переглянути запропоновані відео-уроки по даній темі
(соцмережа Viber)
(Сайт вчителя математики Солдатенко Н. Г.).
Тема. Випилювання елементів виробу. Шліфування,
наклеювання на основу.
Осн. здор.
Завдання. Перегляд в інтернеті правила роботи при
склеюванні виробів з деревини. Правила безпеки,
особистої гігієни при роботі з клеєм
Комунікація тварин. Міні- проєкт: «Як спілкуються
тварини?» Опрацювати § 49. Підготувати міні-проєкт.
Біологія
Комунікація тварин
Приклад міні-проєкту
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