
2-Б клас 

12 травня Вівторок 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 ЯДС (тех. галузь) 
Сервірування столу. Приготування 

простих страв. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-vihovnogo-zahodu-

serviruvannya-stolu-86889.html  

2 Укр. мова 
Тест№4 https://vseosvita.ua/library/nus-pidsumkova-diagnosticna-

robota-z-ukrainskoi-movi-za-1-semestr-u-2-klasi-189407.html  

3 Математика 

Проблемні життєві ситуації, 

компетентнісно орієнтовані задачі, у яких 

описуються процеси: розмін грошей, 

лічба грошей, підбір грошей на вказану 

суму… 

1. Задача 

Тарасик спіймав 37 карасиків, а Петрик – 34. На 

скільки більше карасиків спіймав Тарасик, ніж 

Петрик? 

2. Приклади 

36 – 14                    90 – 20 – 4             

8 + 4 – 7                  42 + 36           

10 + 43 + 12           15 + 2 – 0 

9 + 50                      45 – 23 – 11           

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-vihovnogo-zahodu-serviruvannya-stolu-86889.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-vihovnogo-zahodu-serviruvannya-stolu-86889.html
https://vseosvita.ua/library/nus-pidsumkova-diagnosticna-robota-z-ukrainskoi-movi-za-1-semestr-u-2-klasi-189407.html
https://vseosvita.ua/library/nus-pidsumkova-diagnosticna-robota-z-ukrainskoi-movi-za-1-semestr-u-2-klasi-189407.html


4 Укр. мова 

Особливості читання творів різних 

жанрів. Добір відповідних творів 

мистецтва, співзвучних з текстом. Робота 

з інформацією. Створення письмового 

висловлювання. Велика буква в іменах 

людей, кличках тварин, деяких 

географічних назвах. Редагування як 

спосіб удосконалення тексту. 

ЗАВДАННЯ 1 

Знайди помилки і запиши правильно. 

Мати вікторія,  тарас григорович  шевченко, кіт барсик, 

україна, річка дніпро, вулиця садова. 

ЗАВДАННЯ 2 

Запиши слова у дві колонки ХТО?, ЩО? 

Батько, ведмідь, сонце, квітка, Марія, дерево, ластівка, 

будинок, кошеня, стіл. 

5 
ЯДС (природнича 

галузь) 

Прості спостереження/досліди. Вода та її 

властивості. Вимірювання температури 

води. 

https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs 

https://www.youtube.com/watch?v=v9q2VfYePbE  

13 травня Середа 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Фізкультура  Ранкова зарядка 

2 Укр. мова 

Особливості читання творів різних 

жанрів. Творче читання. Створення 

письмового висловлювання. Редагування 

Читати дитячі книжки. 

https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs
https://www.youtube.com/watch?v=v9q2VfYePbE


власного висловлення. Робота з 

орфографічним словником 

3 Математика 

Проблемні життєві ситуації. 

компетентнісно орієнтовано задачі на 

знаходження решти. Поняття «достатньо 

грошей» і «недостатньо грошей». 

Розв’язування задачі із запитанням. 

«Скільки грошей не вистачає?» за 

допомогою схематичного малюнка.  

4 Українська мова 

Розвиток зв’язного мовлення. Створення 

ментальної карти за темою. Редагування 

як спосіб удосконалення тексту 

Створити ментальну карту. 

https://www.youtube.com/watch?v=YkVrPgwy8AA  

5 
ЯДС(громадянська та 

історична  галузь) 

Люди - різні, але всі-рівні. Дослідження: 

про що можна дізнатися не 

знайомлячись. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-vihovnoi-godini-

mi-rizni-mi-rivni-42967.html  

14 травня Четвер  

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Англ. мова   

2 Фізкультура  Ранкова зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=YkVrPgwy8AA
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-vihovnoi-godini-mi-rizni-mi-rivni-42967.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-dla-vihovnoi-godini-mi-rizni-mi-rivni-42967.html


3 Математика 

Розв’язок задач за допомогою 

схематичних малюнків. Доповнення і 

розв’язування задач на основі числових 

даних попередньої задачі. 

 

Задача 2  

4 ЯДС(мовна галузь) 

Малюнок як джерело інформації. Теми, 

емоційно - ціннісне навантаження 

медіатекстів. Створення письмового 

висловлювання. Інсценізація улюблених 

казок і віршів. Жести, міміка, інтонації, 

пози, дії – несловесний складник 

висловлювання. 

Інсценізація улюблених казок і віршів. 

5 
ЯДС (природнича 

галузь) 

Прості спостереження/досліди. Значення 

води у природі та житті людини. 
https://www.youtube.com/watch?v=jgrNN0CFzCg  

15 травня П’ятниця  

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Інформатика Перегляд навчального відео. Анімацій, Вчитися працювати в мережі Інтернет 

https://www.youtube.com/watch?v=jgrNN0CFzCg


схем, пошук та навігація у безпечних 

мережах та Інтернеті за допомогою 

цифрових пристроїв 

2 ЯДС(мовна галузь) 

Короткі письмові висловлювання для  

спілкування за допомогою цифрових 

пристроїв. 

Вчитися писати короткі письмові висловлювання для  

спілкування за допомогою цифрових пристроїв. 

3 Англ. мова   

4 
ЯДС (математична 

галузь) 

Виконання арифметичних дій з числами 

різними способами під час розв’язування 

завдань та конкретних життєвих проблем, 

описаних у математичних задачах. 

Перевірка обчислень зручним способом. 

Способи усунення помилок. 

Завдання 1: Ламана складається із трьох відрізків 

завдовжки 9 см, 2 см і 1 см. Знайди довжину ламаної 

Завдання 2: З однієї яблуні зібрали 35 кг яблук, а з  

другої – на 16 кг менше. Усі яблука розклали у 9 ящиків, 

порівну в кожний. Скільки кілограмів яблук клали в 

кожний ящик? 

5 Мистецтво 

Створення художньої композиції. 

Дотримання охайності та техніки 

безпеки. Презентація роботи. 

 

 


