
Географія 7–А клас 

 
Природні багатства, їх використання, Антарктида. 

 
1) Переглянути презентації: https://www.slideshare.net/envk1/ss-54373137 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-antarktida-chastina-2-7-klas-79609.html 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-v-7-klasi-za-temou-

antarktidatektonicna-budova-relef-klimat-roslinnist-i-tvarinnij-svitprirodni-bagatstva-ih-

vikoristan-119758.html (записати в зошит – слайд №17, №18, №19). 

 

 
Історія України 04.05 – 07.05 

 
7-А клас 

 
Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину. 

 
Переглянути презентацію: 

 
https://znohistory.ed-era.com/m1/l5  

 
Всесвітня історія 04.05 – 07.05 

 
7-А клас 

 
Середньовічний Схід. 

 
Переглянути презентацію: 

 
https://ppt-online.org/124248 (записати в зошит слайд №3, №4) 

 
Хімія 7а, 7б 

 
Тема: Фізичні та хімічні явища. 

 
- Виконати практичну роботу № 3  
- Виконати завдання 

 
Тема : Практична робота №3 Фізичні та хімічні явища. 

 
Мета: формувати навички розпізнавання фізичних та хімічних явищ , аналізувати певні 

ознаки 
 

Завдання : виконайте роботу , заповніть таблицю, напишіть висновок. 
 

Виконання роботи 
 

Хід роботи Спостереження , висновок 

1.  Кип'ятіння  води. Спостереження : 

Налийте в чайник води поставьте на Утворення водяної пари 

вогонь, нагрівайте , кип'ятіть   1-2 Висновок: 

хвилини Чи утворилась нова речовина ? 

 Ні 

2.  Обережно піднесіть до отвору Назвіть явище : 

чайника скло Спостереження : 

 Висновок: 

https://www.slideshare.net/envk1/ss-54373137
https://naurok.com.ua/prezentaciya-antarktida-chastina-2-7-klas-79609.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-v-7-klasi-za-temou-antarktidatektonicna-budova-relef-klimat-roslinnist-i-tvarinnij-svitprirodni-bagatstva-ih-vikoristan-119758.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-v-7-klasi-za-temou-antarktidatektonicna-budova-relef-klimat-roslinnist-i-tvarinnij-svitprirodni-bagatstva-ih-vikoristan-119758.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-v-7-klasi-za-temou-antarktidatektonicna-budova-relef-klimat-roslinnist-i-tvarinnij-svitprirodni-bagatstva-ih-vikoristan-119758.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-v-7-klasi-za-temou-antarktidatektonicna-budova-relef-klimat-roslinnist-i-tvarinnij-svitprirodni-bagatstva-ih-vikoristan-119758.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-geografii-v-7-klasi-za-temou-antarktidatektonicna-budova-relef-klimat-roslinnist-i-tvarinnij-svitprirodni-bagatstva-ih-vikoristan-119758.html
https://znohistory.ed-era.com/m1/l5
https://ppt-online.org/124248


3. Заварювання чаю Спостереження: 

 Додайте в склянку з гарячою водою Висновок: 

 кілька листочків чаю.  

 Спостерігайте за забарвленням  

 розчину  

4. Розчинення кухонної солі Спостереження: 

 Налийте в склянку воду , додайте Висновок: 

 кухонну сіль й розмішайте Назвіть явище: 

5. Гасіння питної соди Спостереження: 

 Помістіть у склянку чайну ложку Висновок: 

 питної соди. Додавайте Назвіть явище: 

 краплинками оцет  

Висновок: Продовжить речення……..  
 

1. Всі зміни, які відбувається у навколишньому середовищі називають ……….  
2. Явище, під час якого не змінюються речовини називають ………  
3. Під час хімічного явища речовини  ……….  
4. Ознаками реакції можуть бути ……. 

 

Завдання 1Визначте відносну молекулярну масу молекули К2SO4 . 

 

Mr K2SO4 = 

 

Завдання Визначте масову частку Калію в молекулі  K2SO4 

 

Дано:  
 

K2SO4 

 

W K2=? 
 
 

 

7-А клас  

Українська мова  

04.05.-04.05.2020 р.  

04.05. – Ділові папери. Розписка. 
 

§64 Ділові папери. Розписка сторінка 251-252 ознайомитися з правилами 

Вправа 454 сторінка 253 (тему розписки можете обрати іншу). 

 

04.05. – Речення. (повторення)  

§2 Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях  

Сторінка 10,12 правила.  

Вправа 8 сторінка 10  

Матеріали будуть розміщені в Google classroom. 

 

05.05 – Другорядні члени речення(повторення)  

Матеріали будуть розміщені в Google classroom. 

 

06.05. – Вивчені частини мови та їх правопис (повторення) 



§3 Вивчені частини мови їх правопис 

Сторінки 15-21 повторити правила 

Вправа 19 сторінка 16 

 

7-А клас  

Українська література  

04.05.-04.05.2020 р. 
 

05.05. – Марина Павленко ознайомитися з біографією на сторінках 186-187 

«Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» прочитати 

сторінки 188-204 Зробити таблицю казкове та реальне. 
 
 

 

07.05. – «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» прочитати 

сторінки 205-214 Зробити характеристику образу дітей. 


