
2-Б клас 

27 квітня Понеділок 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Англ. мова   

2 Укр. мова 

Малюнкове письмо стародавніх 

народів. Пошук у тексті необхідної 

інформації. Вибіркове читання. 

Велика буква в іменах людей, 

кличках тварин і деяких 

географічних назвах. Створення 

письмового висловлювання. Запис 

речень під диктовку. 

Взаємоперевірка з опорою на 

зразок. 

https://naurok.com.ua/prezentaciya

-pohodzhennya-pisma-

52150.html 

Написати диктант 

 

3 Математика 

Лічба об’єктів, позначення числом 

результату лічби. Перевірка 

правильності виконання дій 

множення і ділення з опорою на 

таблицю множення чисел  

Вчити таблицю множення на 6. 

С. 213 №3,4 

4 Фізкультура  Ранкова зарядка 

5 Мистецтво 

Виконання пісень різного 

емоційного змісту, характеру і 

будови, музичний супровід. 

Малювання графічними 

матеріалами, фарбами. Дотримання 

охайності та правил техніки 

безпеки. Презентація власної 

творчості. 

 

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

=13DqEFuR0Yc 

 

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

=0-lHFBk8EzA  
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28 квітня Вівторок 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 
ЯДС (тех. 

галузь) 

Виготовлення і оздоблення 

виробів за допомогою 

зображення схем. Добір 

конструкційних матеріалів. 

Безпечні прийоми праці.  

Демонстрація результатів 

власної діяльності. 

Виготовлення блокнотика 

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

=5CC-KH7Ddxg  

 

2 Укр. мова 

Виразне читання/слухання 

твору. Стратегії вдумливого 

читання. Вірш. Рима. Ритм. 

Настрій у вірші. 

Спільнокореневі слова. 

Однозначні та багатозначні 

слова. Омоніми. Створення 

письмового висловлювання. 

Перевірка сумнівних написань 

за орфографічним словником. 

Надія (перша поезія Лесі 

Українки) 

Ні долі, ні волі у мене нема, 

Зосталася тільки надія одна: 

Надія вернутись ще раз на 

Вкраїну, 

Поглянути ще раз на рідну 

країну, 

Поглянути ще раз на синій 

Дніпро, – 

Там жити чи вмерти, мені все 

одно; 

Поглянути ще раз на степ, 

могилки, 

Востаннє згадати палкії гадки… 

Ні долі, ні волі у мене нема, 

Зосталася тільки надія одна. 

3 Математика 

Доповнення сімейства 

рівностей на множення і 

ділення та заповнення їх 

«числових трійок». Таблиця 

Вчити таблицю ділення на 6. 

С.114 №6,7 
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множення числа 6 і таблиця 

ділення на 6. 

4 Укр. мова 

Виразне читання та слухання 

твору. Головна думка. Антоніми 

та синоніми. Пряме й переносне 

значення слова. Запис слів під 

диктування та списування з 

орфографічного зразка. 

Добери до поданих слів 

синоніми й антоніми 

Слово Синонім Антонім 

Вередливий   

Дозвілля   

Працювати   

Уверх   

Кричати   

Повільно   
 

5 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження та 

досліди. Сонце – джерело світла 

і тепла. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-sonce-dzerelo-svitla-i-tepla-

73385.html  

 

29 квітня Середа 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Фізкультура  Ранкова зарядка 

2 Укр. мова 

Віршовані твори. Робота з 

римою. Пошук інформації. 

Створення письмового 

висловлювання. Перевірка 

сумнівних написань.  

Вірш Л. Українки на вибір 

напам’ять 

3 Математика 

Таблиця множення числа 7 і 

таблиця ділення на 7. Задачі на 

2-3 дії одного або різних 

ступенів, які є комбінаціями 

простих задач на вивчення 

видів. 

С. 215 №5,6 

4 Укр. мова 
Робота з дитячою книжкою. 

Тематика науково-популярних 
Читати дитячі книжки. 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-sonce-dzerelo-svitla-i-tepla-73385.html
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текстів: «Екологічна безпека та 

сталий розвиток», 

«Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і 

безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність». Пошук 

у тексті необхідної інформації. 

Вибіркове читання. Стратегії 

вдумливого читання. 

5 

ЯДС(грома-

дянська та 

історична 

галузь) 

Хто мені друг/подруга, а хто 

приятель/ка. Навчальне 

дослідження: про що можна 

дізнатися не знайомлячись . 

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

=au6zMAyHHmc 

 

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

=bMXgERqnu7c 

 

 

30 квітня Четвер  

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Англ. мова   

2 Фізкультура  Ранкова зарядка 

3 Математика 

Складання і обчислення 

виразів. Задачі на 2-3 дії одного 

або різних ступенів, які є 

комбінаціями простих задач на 

вивчення видів. 

Таблиця множення і ділення на 7 

С.215  №3,4 

4 
ЯДС(мовна 

галузь) 

Візуальні медіа як джерело 

інформації. Мультфільми. 

Улюблений герой. Теми, 

емоційно-ціннісне 

навантаження медіатекстів. 

Створити письмове 

висловлювання  

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

=pI2hBi7E2c8 
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Створення письмового 

висловлювання.  

5 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження та 

досліди. Вплив Сонця на 

сезонні явища в природі. 

https://naurok.com.ua/vpliv-

soncya-na-sezonni-yavischa-v-

prirodi-urok-122042.html  

 

1 травня П’ятниця  

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Інформатика 

Головні/ключові слова для 

пошуку інформації в 

навколишньому середовищі та 

межах. Як запит сформулювати 

одним 

словом/словосполученням. 

Вчитися шукати потрібну 

інформацію в інтернеті 

2 
ЯДС(мовна 

галузь) 

Ключові слова у висловлюванні. 

Перетворення інформації. 

Норми спілкування з людьми 

різного віку. 

Провести бесіду «Норми 

спілкування з людьми різного 

віку» 

3 Англ. мова   

4 

ЯДС 

(математична 

галузь) 

Життєві проблеми, які 

розв’язуються математичним 

шляхом з опорою на прості 

математичні моделі. 

Розв’язувати цікаві завдання  

5 Мистецтво 

Порівняння природних форм, 

образів довкілля з їх художнім 

трактуванням. Вирізування. 

Конструювання. Дотримання 

охайності та правил ТБ. 

Презентація власної творчості. 

https://vseosvita.ua/library/prezent

acia-vitinanki-ta-ih-klasifikacia-

6449.html 
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