
Домашнє завдання         Предмет «Народознавство»  
7 клас                                                   10-01-2022 

                          
Сьогодні на уроці я більш детально пояснила вимоги до проекту Родове дерево, 
показала приклади родових дерев та ми послухали презентацію одного з учнів 
про  його родове дерево, за що він отримав відмінну оцінку (дякую, 
Олександре!). 

Звертаю вашу увагу, щоб ви працювали над своїми родовими деревами 
поступово (не надіялися зробити їх за один вечір), оскільки багато інформації 
треба розпитувати в старших родичів. 

Повторю знову, вимоги до проекту «Дерево Роду» є в додатку до емейлу, а 
також я розповідала на уроці. Необхідно купити великоформатний папір 
(постер, типу ватмана): його можна купити в доляровому магазині, або у 
Волмарті тощо.  Інформацію про кожного члена роду можна писати на “sticky 
notes” або безпосередньо на постері.  Останній термін виконання  цієї 
практичної роботи 10/15/2022, але тим, хто підготує її на наступний урок буде 
додаткових +5 балів.  

Крім того, ще раз прошу переглянути   навчальні картки Quizlet на цю тему 
«Рід, сім’я, родина»: https://quizlet.com/_8uouic?x=1jqt&i=35fv4p 

Також на уроці ми грали рольову гру «Українська хата», де всі учні мали свою 
роль елемента традиційної хати. Всім було весело, і ми повторили тему. Якщо 
ви пропустили, а хочете повторити тему «Традиційна українська хата», то 
посилання на Quizlet тут: https://quizlet.com/_91qrly?x=1jqt&i=35fv4p 

 

Дякую. 

З повагою, вчителька народознавства Оксана Заваденко 

https://quizlet.com/_8uouic?x=1jqt&i=35fv4p
https://quizlet.com/_91qrly?x=1jqt&i=35fv4p


Практична робота 

 Зробити Дерево  Роду щонайменше до 4го коліна за такою схемою:  

1) власне студент + його рідні брати (сестри). 
2) батьки. 
3) дідусь та бабуся по батьковій лінії; дідусь та бабуся по маминій лінії. 
4) батьки кожного з дідусів та бабусь (прадіди та прабабусі).  
Якщо ви знаєте про своїх дальших родичів, то коріння дерева роду можна 
продовжити. 
 
Прошу зазначати інформацію про кожного з них у такій послідовності: 
- родинний стосунок (наприклад дід по 
матері), 
-  Прізвище, Ім’я, 
-  рік народження та смерті (якщо відомий)), 
- місце народження та 
проживання(село/місто, область/штат, 
країна), 
- основне ремесло (рід занять) (наприклад – коваль, селянин, машиніст, працівник 
заводу, прибиральниця, вчителька, лікар, водій  тощо. Можна написати 
«займався/займалася господарством», або «працював/працювала у колгоспі», тощо). 
 
Якщо немає якоїсть частини інформації про того чи іншого родича, прошу у 
відповідному місці поставити три крапки (...), або написати «невідомо».  
 
Нагадую, що цей проект призначений пригадати студентам їхнє власне коріння, 
і він буде повернутий додому на зберігання. 
Учні будуть представляти свої родові дерева на розгляд друзям у класі, за що 
отримають додаткову оцінку. 

 

Дід по матері:  
Іваненко Іван 

1960 -… 
С.Купчинці, Тернопільська обл.- Детройт, МІ 

будівельник 


