
Географія
На період : 24.04 – 29.05

Вчитель : Погребна Л.А. 
0630572916 , Pogrebna.Lu@.gmail.com>
6 клас  
Загальні  завдання  :   задані нижче параграфи опрацювати, усно відповісти   
на питання після  кожного параграфу.   Щоразу  відпрацьовувати  свої 
знання карти  ( географічні координати, форми рельєфу, річки, озера, 
водоспади.  
Тема : Біосфера. пар. 54
Тема: Грунт. пар. 55  У зошит замалювати  малюнки  грунтів: чорноземи, 
підзолисті (  малюнок на ст..218),  тундрові ( малюнок на ст. 219) Пояснити  
письмово, чим і чому вони відрізняються ( письмове пояснення відправити
на мою електронну пошту до 18 травня )
Тема: Природні комплекси  пар. 56 
Тема : Географічна оболонка. пар 57. 
 Записати  в зошит  усі закономірності географічної оболонки з 
поясненнями до них. Вміти пояснити.
Тема: Природні зони пар. 58 письмово відповісти на питання №2.
Перевірити свої знання по тестам  – усно ( ст231)
Тема Населення пар. 59,60.61 Практична робота №9 на контурній карті  
  10 клас
Загальні завдання:   задані нижче параграфи опрацювати, усно відповісти на   
питання   після  кожного параграфу   «Завдання і запитання для   
самоперевірки» та записувати в зошит   висновки під рубрикою « Головне»
Тема: Африка.  Пар. 38,39,40., 41,42. Створити власну презентацію однієї з 
країн Африки (окрім тих що є в підручнику). відправити на мою 
електронну пошту до 18 травня
Тема: Україна в геополітичному просторі. Пар. 43, 44.  В зошит: 
малюнки № 4 та 5 , виписати  найбільші ТНК .
     11 клас              
  Загальні завдання:   задані нижче параграфи опрацювати ( з опорою на   
картосхеми,малюнки,таблиці),  усно відповісти на питання   після  кожного   
параграфу   «Завдання і запитання для самоперевірки» та записувати в   
зошит   висновки під рубрикою « Головне»
Тема: Глобальна економіка    Пар.22,                  
Пар.23,24,25 ( опрацювати оглядово, без записів у зошит)
Тема:Суспільна географія України    
Пар.27,28( пр..робота №9 письмово.), пар.29 ( пр..робота № 10 письмово)
 30 ,31,32,33,34 . практичні роботи  відправити на  мою електронну 
пошту до 22 травня

mailto:pogrebna.lu@gmail.com


Вчитель:  Горбачова Г.С,  0639841300
 На період : 24.04 – 29.05

6б клас
Загальні  завдання  :   задані нижче параграфи опрацювати, усно відповісти   
на питання після  кожного параграфу.   Щоразу  відпрацьовувати  свої 
знання карти  - повторювати номенклатуру катри ( географічні координати, 
форми рельєфу, річки, озера, водоспади.  
Тема : Біосфера. пар. 54
Тема: Грунт. пар. 55  У зошит замалювати  малюнки  грунтів: чорноземи, 
підзолисті ( ст..218),  тундрові ( ст219) Пояснити  письмово, чим і чому вони
відрізняються. 
Тема: Природні комплекси  пар. 56 
Тема : Географічна оболонка. пар 57. 
 Записати  в зошит  усі закономірності географічної оболонки з 
поясненнями до них. Вміти пояснити.
Тема: Природні зони пар. 58 письмово відповісти на питання №2.
Перевірити свої знання по тестам  – усно ( ст231)
Тема Населення пар. 59,60.61 Практична робота №9 на контурній карті  
7 клас
Загальні  завдання  :   задані нижче параграфи опрацювати, усно відповісти   
на питання після  кожного параграфу.   Щоразу  відпрацьовувати  свої 
знання карти- вчити номенклатуру карти
Тема:   Океани. пар. 61-64. Опрацювати.  Виконати практичну роботу №12, 
вивчити номенклатуру карти стосовно Океанів.
Тема : Використання природних багатств, екологічні проблеми материків 
та океанів. 
пар 65-68. Опрацювати. Усно відповісти на питання після кожного 
параграфу

           8 клас
Тема:   Етнічний та релігійний склад населення України. пар 51.
Тема:  Зайнятість населення  в світі і Україні пар 52,53
Тема:  Природа та населення  Київської області.  Користуючись планом 
на сторінці  256   та опорними знаннями , письмово  скласти характеристику
регіону (( Київської області)
9 клас 
Тема:Туризм  пар. 41,42
Тема:  Наукова та фінансова діяльність  параграфи 43-45
Тема : Глобальні проблеми людства пар 46-48 з
Письмово:  заповнити таблицю на ст. 262


