
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ (КУХАРСЬКА СПРАВА) 

09.11.2020 р. 

           ТЕМА: Умови зберігання свіжих овочів. Використання овочів для приготування                    

кулінарних страв.  

     Прочитайте історію про неслухняну принцесу та дайте відповідь на запитання. 

В одному королівстві жила собі принцеса на ім’я Маринка. Король та королева дуже любили свою 

дочку. Вони купували для неї іграшки, балували смачними  солодощами і дозволяли їй все. А 

ПРИНЦЕСА БУЛА ВРЕДНЮЩА! Вона викидала  солодощі, сварилася з батьками, не хотіла 

чепуритися, ходила нечесана.  Якось у палаці було свято. Всі кімнати гарно прикрасили, приїхали 

гості у каретах – красиві панянки та кавалери.  І тільки Маринка  прийшла  на свято у старій сукні 

і навіть туфель не взула. Король дуже розгнівався на неї. Тебе покарано!!! Іди на кухню будеш там 

працювати. Кухар подивився на неї і каже: « Ой яка неохайна дівчина!. Я не дозволю тобі 

працювати на кухні, поки ти не виконаєш правила гігієни. Але наша Маринка  не знала тих правил.  

Давайте допоможемо принцесі:  

- Що треба одягати для роботи на кухні? 

- Що робимо з руками? 

- Що робимо с продуктами перед приготуванням? 

- Що робимо з посудом після роботи? 

- І останнє….( виносимо сміття). 

  Для того, щоб завжди був порядок на кухні нам теж потрібно дотримуватись цих правил, а також 

правильно зберігати свіжі овочі та всі продукти харчування. У раціон харчування людини входить 

безліч різноманітних продуктів, які ми можемо вживати відразу або через якийсь час. Правильне 

зберігання продуктів дозволяє зберегти харчову цінність, оберегти від псування, має велике значення 

для профілактики харчових отруєнь.  

   Збереження смакових і поживних якостей у продуктів визначається правильними умовами 

зберігання. Деякі продукти потрібно зберігати в холодильнику. 

 Холодильник - це електроприлад, призначений для охолодження, заморожування і зберігання 

швидкопсувних продуктів. 

   Як правильно розміщати  овочі та інші продукти харчування в холодильнику? 

Перегляньте відео за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=H1MdUDe-7tg 

   Овочі займають одне з провідних місць у харчовому раціоні, і заклади  ресторанного господарства 

пропонують споживачам великий вибір відмінних, смачно приготовлених страв і гарнірів з овочів. 

Окремі види овочів сильно різняться по своїх якостям. Кухар має дбати про те, щоб максимально 

зберегти поживні речовини та вітаміни, наявні в овочах. 

    Кулінар повинен знати, що вітамін С руйнується від тривалої теплової обробки овочів, дотику з 

киснем повітря і неправильного зберігання. Якщо ви знаєте як правильно виконати технологічний 

процес, ви можете по максимуму зберегти всі вітаміни в овочах, тим самим зберегти їх цінність для 

організму. 

Гра « Квадрат знань» : 

 Яку роль відіграють гарніри з овочів в харчуванні?  

 Які овочі використовують для приготування страв та гарнірів?  

 Які овочі варять з шкірочкою, а які обчищають? 

 Які овочі використовують для смаження сирими?  

 З якою метою обсушують овочі перед смаженням?  

 Що таке картопля «фрі»?  

 Допомогти мамі приготувати картопляне пюре. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H1MdUDe-7tg


09.11.2020р.   Трудове навчання (швейна справа) 7-Б клас 

Тема. Виготовлення наволки за готовим кроєм. 

Обробка верхніх зрізів наволочки. 

1. Опрацюйте матеріал 

Наволочки можуть бути на зав’язках, на ґудзиках, з клапаном. 

План пошиття наволочки. 

1. Обробити поперечні зрізи. 

2. Зробити розмітку для клапана. 

3. Скласти деталь. 

4. Обробити бічні зрізи. 

5. Вивернути виріб. 

6. Відпрасувати виріб. Скласти. 

 



  

Завдання: 

1. Ознайомитись з матеріалом уроку, законспектувати план пошиття наволочки у 

зошит. 

Джерело: 

1. http://poippo.pl.ua/file/book/chemshut2.pdf 

 

                                                            Математика 

7 клас 
  09.11.2020 р. 
Тема: Ділення , коли в кінці частки одержуємо нулі. 

Переглянути відео за посиланням: 
                 https://www.youtube.com/watch?v=_0H9ncx6JgM 
                            
          2.Розв’яжіть приклади за зразком. 
 
             520 : 2 =                  7110 : 3 = 
             7500 : 4 =                32000 : 2 = 
             34020 : 2 =              36600 : 6 = 

 

           3.Розв’яжіть задачу. 
Лісоруби заготовили 5730 березових колод, а осикових – у 2 рази                                                
менше. Скільки осикових колод заготовили лісоруби?      
     4.Розв’яжіть приклади усно. 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

http://poippo.pl.ua/file/book/chemshut2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_0H9ncx6JgM


06.11.2020 р. Географія 7 клас. Тема уроку: Розподіл води і суші на Землі. Материки і 

океани на глобусі і карті півкуль. Перші кругосвітні подорожі. 

1.Пригадайте: Як люди уявляли землю в давнину? Вони вважали, що це величезний плоский круг, 

посередині якого знаходились вони, бо інакше пояснити цього не могли. Яку форму має Земля. Форму 

кулі. Що таке глобус – модель Землі. Якими кольорами на фізичній карті позначають гори, рівнини, 

моря? (коричневим, жовтим, зеленим та синім кольором). Що таке екватор? Умовна лінія, яка ділить 

Землю на дві півкулі, північну і південну. Як називаються умовні лінії, що проведені паралельно екватору? 

Паралелі.  Лінії, які умовно проведені від північного до південного полюсу? Меридіанами. 

2. Прочитайте текст: На глобусі і на карті півкуль більша частина поверхні зафарбована в синій колір. 

Це океани і моря. Над поверхнею води підносяться великі ділянки суші. Найбільші із них називаються 

материками. Існує всього шість материків: Євразія,Африка, Північна Америка, Південна 

Америка,Антарктида і Австралія. За назвою материків люди назвали і частини світу. Це материк,або 

його частина разом з островами, морями, півостровами. Всіх частин світу також є 6: Європа, Азія, 

Америка, Африка, Австралія, Антарктида.  На поверхні земної кулі вода займає у два з лишком рази 

більше місця , ніж суша. Величезні простори води на Землі називаються океанами. Вони на стільки 

великі, що кораблям потрібно пливти кілька днів, аби дістатися до іншого берега. Частину океану, яка 

вдається в суходіл, називають морем. Моря, які не глибоко вдаються в сушу, називають зовнішніми. 

Моря, які далеко вдаються в суходіл, називають внутрішніми. Глибина морів та океанів від кількох 

метрів до кількох кілометрів. У всіх морях і океанах вода гірко солона. Вона не придатна для пиття. (Як 

ви гадаєте, Чому?  Яку воду ми п'ємо?). На дні  морів та океанів ростуть водяні рослини – водорості. 

Ними живляться різні  морські тварини та риби. Люди користуються скарбами  морів та океанів – 

водоростями, рибами та  морськими тваринами. 

3.3НАЙТИ НА ФІЗИЧНІЙ КАРТІ СВІТУ 6 МАТЕРИКІВ ТА 6 ЧАСТИН СВІТУ, НАЗВАТИ ЇХ. 

 

4.ХВИЛИНКА-ЦІКАВИНКА.  

 Весь суходіл поверхні Землі поділяють не тільки на материки, а й на континенти. Їх часто плутають. 

Можливо, тому, що їх однаково по шість. Але це зовсім різні поняття: материки – географічні, а 

континенти – історичні, пов'язані із заселенням землі людьми.  

5. Перегляньте відеоматеріали: https://www.youtube.com/watch?v=zc14oRnEiHI  . 

6. Виконайте завдання: Визначте, в якій півкулі більше суші – в Східній чи Західній? 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zc14oRnEiHI


09.11.2020                    ЛФК 7-б 
Тема: Розвиток координаційних здібностей. Ходьба по  гімнастичній лаві парами, 
невеликою групою. Ходьба по гімнастичній лаві з зупинками для виконання завдань. 
https://www.youtube.com/watch?v=QPivleGg4nY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPivleGg4nY

