
2-Б клас 

20 квітня Понеділок 

№ Предмет Тема 
Завдання на 

опрацювання 

1 Англ. мова   

2 Укр. мова   

3 Математика    

4 Фізкультура   

5 Мистецтво   

 

21 квітня Вівторок 

№ Предмет Тема 
Завдання на 

опрацювання 

1 
ЯДС (тех. 

галузь) 

  

2 Укр. мова 

Вибіркове читання. Запис речень під 

диктовку. Виразне читання. Види 

інформації. Створення письмового 

висловлювання 

Написати аудіодиктант 

«Мишка». 

https://www.youtube.com/

watch?v=v8B3e-mJlrk 

3 Математика 

Лічба об’єктів. Позначення числом 

результату лічби. Множення на 0. 

Ділення нуля. Неможливість ділення 

на 0. Розв’язування задач.  

Обчислення числових виразів та 

виразів із змінною. 

С. 219 №8,9 

4 Укр. мова 

Виразне читання/слухання твору. 

Частини тексту. Запис слів під 

диктування. Основа та закінчення. 

Корінь слова 

Написати диктант. 

Чому плаче берізка 

Причесали берізки 

коси. Одягли сережки. 

Весело їм, бо весна 



настала. Усе зеленіє і 

співає.  

Лише одна берізка 

сумує. Не радіє теплу і 

сонечку. З її білого 

стовбура цівочкою 

біжить сік. Хтось ще 

рано навесні вдарив її 

сокирою. Тепер вона 

плаче. Чи виживе?  

5 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження/досліди. 

Взаємозв’язок людини і природи. 

https://naurok.com.ua/prez

entaciya-lyudina-chastina-

prirodi-zv-yazok-lyudini-

z-prirodoyu-53980.html  

 

22 квітня Середа 

№ Предмет Тема 
Завдання на 

опрацювання 

1 Фізкультура  Ранкова зарядка 

2 Укр. мова 

Вибіркове  читання. Місце і час події, 

персонажі. Діалог. Оформлення 

діалогу. Добір спільнокореневих слів. 

Скласти діалог «У 

бібліотеці» 

3 Математика 

Правила множення і ділення на 10. 

Розв’язування задач. Зчитування 

даних з таблиць піктограм, схем. 

С. 220 правило 

С. 220 №3, с. 221 №4,7 

4 Укр. мова 

Розвиток зв’язного мовлення. 

Українська анімація. Перегляд 

анімаційної казки. Виокремлення, 

аналіз та інтерпретація інформації. 

Редагування власного висловлювання 

https://www.youtube.com/

watch?v=cDJPMY83ZDs 

Написати 

характеристику одного з 

героїв казки 

5 ЯДС Народні традиції, родинні свята і Переглянути урок.  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-lyudina-chastina-prirodi-zv-yazok-lyudini-z-prirodoyu-53980.html
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https://naurok.com.ua/prezentaciya-lyudina-chastina-prirodi-zv-yazok-lyudini-z-prirodoyu-53980.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-lyudina-chastina-prirodi-zv-yazok-lyudini-z-prirodoyu-53980.html
https://www.youtube.com/watch?v=cDJPMY83ZDs
https://www.youtube.com/watch?v=cDJPMY83ZDs


(соціальна та 

здоров’язбе-

режувальна 

галузь) 

здоров’я  Запам'ятати та 

переказати, про що 

дізналися. 

https://naurok.com.ua/urok

-narodni-tradici-rodinni-

svyata-i-zdorovya-

137588.html  

 

23 квітня Четвер  

№ Предмет Тема 
Завдання на 

опрацювання 

1 Англ. мова 

Традиційний одяг. Нова лексика. 

Розвиток навичок усного 

продукування. 

Вивчити нові слова, 

виконати впр. 1-3. ст.92-

93. Зош. Впр. 1-2 ст.58. 

2 Фізкультура  Ранкова зарядка 

3 Математика 

Розпізнавання серед ситуацій із свого 

життя тих, що потребують 

перелічування об’єктів, вимірювання 

величин. Розпізнавання знайомих 

геометричних об’ємних фігур 

предметів навколишнього 

середовища. Створення макетів 

реальних та уявних об’єктів 

С. 221 № 8,9 

4 
ЯДС(мовна 

галузь) 

Спілкування та людські емоції. 

Несловесні засоби спілкування. 

Створення письмового 

висловлювання. Тексти зі щоденного 

життя 

Написати лист-текст зі 

свого життя «Мій день» 

5 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження/досліди. 

Правила безпечної поведінки в 

довкіллі. 

https://naurok.com.ua/prez

entaciya-pravila-

povedinki-na-prirodi-
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12335.html  

 

24 квітня П’ятниця  

№ Предмет Тема 
Завдання на 

опрацювання 

1 Інформатика Просте впорядкування даних. 

Заповнення таблиць на пристроях і 

без них, прості розрахунки. 

Збереження даних та інформації на 

носіях. Приклади доступних носіїв. 

https://naurok.com.ua/prez

ent aciya-uroku-z-

informatiki-na-temu-nosi-

povidomlen-dani-

15261.html  

2 
ЯДС(мовна 

галузь) 

Інсценізація улюблених казок та 

віршів. Вистава. Діалог між акторами. 

Репліка як словесник складник 

висловлювання. Жести, міміка, 

інтонації. Пози, дії. Декорації та 

реквізити. Театральний костюм як 

складник ролі. Театральна афіша. 

Створити домашній 

театр.  Розіграти міні 

виставу. Намалювати 

афішу. 

3 Англ. мова Фонікси. Розвиток навичок читання. 
Слухати і читати впр.1-2 

ст.106. Зош. ст.72. 

4 

ЯДС 

(математична 

галузь) 

Виконання математичних завдань на 

основі зібраних даних із 

застосуванням простих моделей. 

Навчитися визначати час 

за годинником. 

https://www.youtube.com 

/watch?v=758oCA0z6W0  

5 Мистецтво 

Інсценізація пісень. Малювання 

графічними матеріалами. Дотримання 

охайності. Презентація власної 

творчості. 

Переглянути відео. 

Разом з батьками 

виготовити декорації для 

театру. 

https://www.youtube.com/

watch?v=bwmhox3pTWs  
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