
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 

13.11.2020 р. 

Тема: Треті страви. 

- Як називається приміщення, де готують їжу? 

- Чим обладнана кухня? 

- Які прилади застосовують для приготування їжі? 

    Їжа — це складна суміш різних харчових продуктів, які готують для 

споживання. Страва – це їжа, різна їжа, з якої складається меню. Меню – це 

перелік страв, які подаються на стіл, апетит – це бажання їсти. 

    Гра “Який, яке?”.  
Борщ… гарячий густий, наваристий. – Хліб який? 

                                                                 - Вареники які? 

 

Пам’ятайте, любі діти! Їсти теж потрібно вміти, 

Щоб сусіда не облити, одягу не заплямити. За столом своя наука, ніж бери у праву 

руку, 

А виделку – в ліву. Як їси, не поспішай, З ложки суп не проливай. Не хитайся на 

стільці 

І серветку у руці не жмакай, не рви тихенько, А на стіл клади рівненько.  

Прямо за столом сиди, На стіл ліктів не клади. Скажуть неодмінно: “От чемна 

дитина!” 

Відгадай загадки:  
1) Шкір має 7, а сльози випустить усім?  

2) Що то за голова, що лиш зуби і борода. 

3) Сидить баба, серед літа у 100 сорочок одіта.  

4) Я кислий, був зелений, а потім пожовтів, з країн морських і південних прилетів. 

5) Росте зелений кущик, червоні ягідки. Торкнись його - вкусить.  

6) Хтось на кущиках висипав намистинки чорні, їх збирають в кошики дівчата 

моторні. 

Переглянь відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=AuIkBXeda3A 

https://www.youtube.com/watch?v=Cm5nIfvYeoU 

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

  

Завдання: з допомогою мами звари для своєї сім’ї узвар та спробуй приготувати 

солоденькі льодяники. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AuIkBXeda3A
https://www.youtube.com/watch?v=Cm5nIfvYeoU
https://www.youtube.com/watch?v=xuBKHDxbIBc


 
Клас: 7-А                                                                                   Дата: 13.11.2020 

Тема: Повторення граматичних категорій прикметника: рід, число, відмінок 

Пригадаємо:  

Прикметник – самостійна частина мови, що вказує на ознаку особи чи  предмета 

і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє?. Зміна прикметника за 

родами та числами залежить від форм іменника, з яким він узгоджується ( весела 

дівчинка – веселий хлопчик – веселі діти). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Провідміняйте за відмінками 

подані сполучення прикметників з 

іменниками: 

народна вишиванка, глиняний посуд, 

біле полотно. 

2. До поданих іменників доберіть 

прикметники. Познач рід. 

Дуб, клен, яблуко, хмара, пташка. 

 

3. Розгляньте хмару слів. Виберіть і 

випишіть лише ті, що стосуються 

осені і є прикметниками 
Наприклад: осінь (яка?) кольорова. 

 

 



 

Клас: 7-А                                                                                  Дата: 13.11.2020 

Тема: Оповідання Марко Вовчок «Козачка. Складання плану твору, 

характеристика героїв 

1. Перевір себе: 

1. Чиєю донькою була головна героїня твору? 

А. пана Сухомлинського 

Б. козака Хмари 

В. сільського коваля 

Г. дяка 

2  Чому Олеся залишилась сиротою? 

А. батьки померли, бо хворіли 

Б. батьки померли, бо їх замучили пани 

В. батьки померли, бо були старі 

Г. батьки пропали безвісти 

3. Як пани поставилися до Олесі? 

А. вони жили в місті і її не бачили 

Б. непривітно 

В. радо вітали її 

Г. їм було байдуже 

4. В кінці твору Олеся: 

А. знайшла своїх дітей 

Б. поїхала до панів, де були її діти 

В. залишилась жити у заможного чоловіка 

Г. померла. 

2. Прочитай ще раз оповідання «Козачка» (додаток 1), склади короткий план 

твору та перекажи це оповідання другу.  

3. Випиши із оповідання речення, які характеризують головну героїню. 

 

Математика 

7 клас 

13.11.2020 р. 

 

Тема: Вимірювання і побудова тупих кутів, розміщених у різних положеннях. 

 

1.Перегляньте відео за посиланням:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kfjasrjNZ74 

 

          2.Вивчіть правило. 

     

        Величина тупого кута більша за 90 градусів. 

 



    3.Побудуйте тупі кути за даною величиною. 

 

     120 градусів, 134 градуси, 165 градусів, 140 градусів, 155 градусів. 

 

    4. Самостійно побудуйте 5 тупих кутів. 

 

    5. Знайдіть серед кутів тупий. 

 
 

                         

13.11             7-а клас 

Запилення квітів, утворення плодів та насіння. Плоди 

сухі та соковиті. Розповсюдження насіння рослин. 

 

Опитування. Визначте типи суцвіть кожної рослини та поставте біля її назви 

номер із малюнка. 



 

голівка _____ складний зонтик  ____    кошик ____ щиток ____ 

  

 

Прочитайте і запам’ятайте 

Квіткові рослини існують з року в рік, дають плоди і насіння завдяки запиленню 

та заплідненню. Що це таке?  

Запилення – це процес, коли пилок з тичинки потрапляє на приймочку маточки.  

Є 2 види запилення: самозапилення і перехресне запилення.  

У разі самозапилення пилок з тичинки потрапляє на приймочку маточки цієї ж 

квітки.  

Перехресне запилення відбувається тоді, коли пилок тичинки однієї квітки 

потрапляє на приймочку маточки другої квітки. Іноді такий пилок долає відстань 

кілька кілометрів.  

 

    



 

 

  У вітрозапильних рослин квіти невеликі, малопомітні, але містять багато сухого 

пилку. Такі рослини квітнуть до розпускання листків. Це береза, ліщина. Вітер 

розгойдує гілки і розносить пилок. Пилок берези переноситься на відстань до 400 

кілометрів. 

Рослини, які запилюються комахами, мають великі яскраві 

квітки. Вони гарно пахнуть, мають великий і клейкий пилок 

і виділяють нектар (солодкий сік). Це приваблює комах, 

для яких нектар є поживою. Наприклад, волошка, вишня, 

конюшина. 

Запилення за допомогою птахів називається - 

птахозапилення.Найменші птахи в світі - колібрі, живляться 

нектаром тропічних квітів - орхідей, запилюючи їх. Але 

колібрі на квітку не сідають. Підлетівши до квіточки, швидко махають крильцями і 

довгим хоботком дістають з квітки нектар.  

Запилення тваринами 

Великі квіти баобаба, що мають своєрідний аромат, розкриваються лише на одну 

ніч. Вони приваблюють незвичайних запильників - лемурів і кажанів. Тварини 

злизують солодкий нектар і переносять пилок. 

Запилення водою 

Деякі водяні рослини, наприклад, кушир стрілолист, запилюються водою. Такий 

спосіб запилення називається водо запилення. 

Крім природних способів запилення, є штучний спосіб. Його застосовують для 

виведення нових, більш врожайних сортів рослин.  

      Пилок потрапляє на приймочку маточки, проростає і утворює пилкову трубку. 

Вона росте у бік зав’язі, де відбувається запліднення (злиття клітин пилку та 

зав’язі). Усередині зав’язі є зачатки насіння. З них і формується насінина.  

Після запліднення зав’язь маточки розростається і утворюються плоди, а в плодах 

із насінних зачатків достигає насіння. Кількість насінини у плодах буває різною: у 

сливи, соняшника, пшениці –одна, у яблуні, груші – п’ять, у маку-тисячі.  

 

     Плоди формуються на місці квіток, які уже відцвіли. Плід містить всередині 

насіння і захищає його від пошкодження.  



 

 

 

Візьміть плід помідора.  Роздушіть його. З нього тече сік. Плоди, у яких є соковита, 

м’ясиста частина, називаються соковитими.  

 



Сухі плоди мають сухий шкірний покрив. Вони можуть довго зберігатися. Такі 

плоди у дуба, соняшника, кульбаби, пшениці, маку, гороху.  

Домашня робота 

Візьміть суміш плодів різних рослин (квасолі, клена, маку, кукурудзи, горіха, 

яблука, сливи, помідора, пшениці, соняшника).  

Хід роботи: 

1. Розгляньте різноманітні плоди. Знайдіть соковиті та сухі. 

2. Результати занесіть у таблицю «Характеристика основних типів плодів». 

Виконуючи роботу можемо використовувати таблиці, що на дошці. 

Назва рослини Сухий чи соковитий плід 

  

  

 

 


