
Шановні учні 7 класу! 

      Всі відповіді до домашнього завдання, 

які письмові (виконання досліджень, 

заповнення таблиць и т.п.) відправляйте на 

пошту mazurenko1522@ukr.net 

      Під час відправлення відповідей на 

пошту зазначайте в графі тема своє 

прізвище, тема уроку. Відповіді направляйте 

до дати наступного уроку. 

      Бажаю успіху!!! 
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7-А  клас 

13/03 

Тема. Поведінка тварин та методи її вивчення. 

Д/з опрацювати §42. Перегляньте відеофільм за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=v_3YryLZ5qg і дайте відповідь на знаки 

питання, які використовуються в фільмі. Виконати лабораторне дослідження 

на с. 184 і оформити його в зошит.  

ЗРАЗОК. 

Я досліджую поведінку папуги 

Умовні позначення етограми. 

Знак Пояснення 

° рух прямо 

• злет на штучну гілку 

+ дружелюбна поведінка 

— ворожа поведінка 

@ пошук корму 

∆ чищення пір'я 

Оформлення етограми (опис поведінки тварини способом визначення 

кількості елементарних дій або поз, які часто повторюються). 

• Спостерігаємо за поведінкою папуги (10 хвилин).  

• Підраховуємо вручну кількість дій за період часу. 

• Результати дослідження оформляємо у вигляді таблиці даних або 

діаграми (графіка). 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_3YryLZ5qg


Таблична етограма. 

° • + — @ ∆ 

15 6 6 3 5 8 

 

Діаграма етограми. 

 

  

 
У висновку дайте відповідь на питання на с. 186 в рубриці «Перевірте здобуті 

знання» 

 

 

 



7-А  та 7-Б клас 

16/03 

Тема. Вроджена і набута поведінка тварин 

Д/з опрацювати §43. Дайте письмову відповідь на питання на с. 190 в рубриці 

«Перевірте здобуті знання» 

 

 

7-А   20/03 

7-Б   18/03 

Тема. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграція тварин 

Д/з  опрацювати §44. Дайте письмову відповідь на питання на с. 194 в 

рубриці «Перевірте здобуті знання» 

Підготуйте міні-проект (за вибором учня) «Чому мігрують тварини?» 

«Як тварини визначають напрям руху».  

Поділіться своїми знахідками при підготовці міні-проекту в онлайн-

середовищі зі своїми однокласниками, друзями. 

Перегляньте навчальний фільм за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=z2wOmCssgZU 

https://www.youtube.com/watch?v=0B1odGud1dQ 

https://www.youtube.com/watch?v=kcPIF7nkJqc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z2wOmCssgZU
https://www.youtube.com/watch?v=0B1odGud1dQ
https://www.youtube.com/watch?v=kcPIF7nkJqc


30/03 

7-А  7-Б 

Тема. Форми поведінки тварин 

Д/з  опрацювати §45, переглянути відеоролик за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=Akzg6jCKmlg  

Дайте письмову відповідь на питання на с. 199 в рубриці «Перевірте здобуті 

знання». Прочитайте на с. 199 рубрику «Цікаво» знайдіть інформацію про 

грумінг сірої мясної мухи на сайті зазначеному в цій рубриці. 

 

 

 

7-А   03/04 

7-Б   01/04 

Тема. Репродуктивна поведінка тварин 

Д/з  опрацювати §46. Дайте письмову відповідь на питання на с.202  в 

рубриці «Перевірте здобуті знання». Прочитайте на с. 202 рубрику «Цікаво» 

знайдіть інформацію про шлюбну і батьківську поведінку тварин  на сайтах 

зазначених в цій рубриці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Akzg6jCKmlg

