
  Домашні  завдання  на  період  карантину  

від  06.04.  по 24.04.2020 р. 

 з трудового навчання  (обслуговуючої праці) 
  

Клас Домашнє завдання 
 

3-і  кл. 

 

 

 

Робота  з  папером.  Іграшки  на  основі  циліндра,   с.54. 
 

Робота  з  папером.   Іграшки  на  основі  конуса,    с.55. 
 

Робота  з  папером.  Підставка  для  ручок  та  олівців,    с.56. 
 

 

5-і  кл. 
  

Технологія  виготовлення  виробів  з  солоного  тіста. 
https://www.youtube.com/watch?v=fkR2JE2T6iU 
https://www.youtube.com/watch?v=pnMMNIH3Vhg 
https://www.youtube.com/watch?v=XtgzBxlEZBQ 
 

Виготовлення  виробів  з  солоного  тіста. 
https://www.youtube.com/watch?v=8u6sZOqTAEM 
https://www.youtube.com/watch?v=UqWd56VZBDw  кошик    з  фруктами 

Технологія  виготовлення  іграшок  із  помпонів (м’яка  іграшка).  
https://www.youtube.com/watch?v=7lnCum4-
8Os&feature=emb_logo&fbclid=IwAR2x2PkxGKxHaJKHE-
UaL1975FH0QJkpL_UmPSTpw4BfV7t92QaBBzyDi4Q   відеоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=PNLErBL4MYg  кролик 

https://www.youtube.com/watch?v=xdzd5hRphgg    курча 
 

 

6-і  кл. 

Тенологія  приготування  гарячих  напоїв,  чай.  
https://www.youtube.com/watch?v=Egv2Sf4cFDg 
https://www.youtube.com/watch?v=GgyCyRsXCxs 
 

Традиційні  українські  страви  з  молока  і  молочних  продуктів. 

Технологія  приготування  молочного  киселю.  Приготування 

киселю.   
https://www.youtube.com/watch?v=NPeTNpwLLgc 
 

Вимоги  до  якості  страв  та  готових   продуктів. 

Способи  та  терміни  зберігання  молочних  страв  і  продуктів. 

Особливості  миття  посуду  після  молочних  продуктів.   
https://www.youtube.com/watch?v=paI7B2OtRZU 
https://www.youtube.com/watch?v=2ozrXz5ez1k&t=31s 
 

 

7-і  кл. 

Українська  система  харчування:  режим  повсякденного 

харчування;   асортимент  повсякденних  та  обрядових  страв. 

Обрядові  страви,  традиційний  посуд,   його  застосування.   

Ознайомлення  з  асортиментом  повсякденних  та  обрядових 

страв. Перегляд  відеоролика. 
https://www.youtube.com/watch?v=m1P6-IQV0-g 
https://www.youtube.com/watch?v=BZdZOiLSCA0  
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Меню. Особливості складання меню до свят. Поживні речовини 

в харчових продуктах.   Складання меню. 
https://www.youtube.com/watch?v=CjsIjMkQP3I&t=18s 
 

Приготування  страв  із  яєць. 
https://www.youtube.com/watch?v=EXkmm-3gI8g 
https://www.youtube.com/watch?v=4Try8xmJBA0 
https://www.youtube.com/watch?v=8PacPvgN_UQ&t=165s 
 

 

8-і  кл. 
Салати  та  їх  харчова  цінність.  Умови  й   терміни  зберігання  

свіжих  овочів. 
https://www.youtube.com/watch?v=MBV4UnGCFrw  
 

Способи  подрібнення  овочів.   Інструменти  та  пристосування. 

Приготування  салатів. 
 https://www.youtube.com/watch?v=20l0v0ZCtSk 

  

Контроль  якості  страви.  Розрахунок  вартості  витрачених 

продуктів  на  приготування  страви.  
 

 

9-і  кл. 

 

 

Десерти.  Кондитерські  вироби  та  їх  харчова  цінність  і  

споживчі  властивості. 
https://www.youtube.com/watch?v=jYhwKKN5-l0 
 

Опис  приготування  десерту.  Розроблення  рецепту 

власної  страви.    Продукти  харчування  для  приготування  

страви,  їх  добір. Інвентар  та  посуд.   Добір  способу  

приготування. 
https://www.youtube.com/watch?v=92uoz-mxqXo 
  
Технологічна  послідовність  приготування  страви  для  десерту. 

Приготування  страви.   Добір  та оздоблення страви.  Подавання 

до  столу. Сервірування стола. 
https://www.youtube.com/watch?v=RFupoyWnOMk 
  

 

11 кл. 
Послідовність  реалізації  проєкту.    Практична  робота.      

Виконання  робіт  відповідно до обраних технік та технологій.    
 

«Зелена   косметика».   Натуральні   продукти,  різноманітні  й 

ефективні сполуки, створені  природою.   Практична  робота.  

Визначення  натуральних  продуктів.  
https://www.youtube.com/watch?v=gq9zw8bhMOg 
 

Лікарські  трави  та  косметика.   Практична  робота.        

Виконання  робіт  відповідно  до обраних  технік  та  технологій.    

Фрукти  і  ягоди  в  косметології.  Косметичні  засоби  на 

грядках.   Практична  робота.      Виконання  робіт  відповідно  

до  обраних технік  та  технологій.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjsIjMkQP3I&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=EXkmm-3gI8g
https://www.youtube.com/watch?v=4Try8xmJBA0
https://www.youtube.com/watch?v=8PacPvgN_UQ&t=165s
https://www.youtube.com/watch?v=MBV4UnGCFrw
https://www.youtube.com/watch?v=20l0v0ZCtSk
https://www.youtube.com/watch?v=jYhwKKN5-l0
https://www.youtube.com/watch?v=92uoz-mxqXo
https://www.youtube.com/watch?v=RFupoyWnOMk
https://www.youtube.com/watch?v=gq9zw8bhMOg

