
2-Б клас 

 

13 квітня Понеділок 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Англ. мова Одяг. Нова лексика. Розвиток навичок 

усного продукування. 

Вивчити нові слова ст.88. 

Зош.ст.56. 

2 Укр. мова 

Виразне читання/слухання твору. 

Вибіркове читання. Аналіз вчинків 

персонажів. Форми слова та 

споріднені слова. Створення 

письмового висловлювання. 

https://derevo-kazok.org/osel-ta-

lev-i-franko.html 

Випиши спільнокореневі 

слова. Виділи корінь. 

Коло нашого села березовий 

ліс. У цьому лісі багато 

старих беріз і малих берізок. 

От і лісник іде лісовою 

просікою. Лісник старанно 

стереже березняк. 

3 Математика 

Лічба об’єктів, позначення числом 

результату лічби. Визначення парності 

числа. Знаходження невідомого 

дільника. Перевірка правильності дій 

множення і ділення. 

Вчити таблиці множення і 

ділення на 2-6. 

4 Фізкультура  Ранкова зарядка 

5 Мистецтво 

Інсценізація пісень. Музичний 

супровід. Малювання графічними 

матеріалами. Дотримання охайності та 

правил ТБ. Презентація власної 

творчості. 

https://www.youtube.com/watch

?v=kWMdup4idxo 

Намалювати малюнок «У 

бабусі» 

 

14 квітня Вівторок 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 ЯДС (тех. Макетування. Виготовлення і оздоблення https://www.youtube.com/watch

https://derevo-kazok.org/osel-ta-lev-i-franko.html
https://derevo-kazok.org/osel-ta-lev-i-franko.html
https://www.youtube.com/watch?v=kWMdup4idxo
https://www.youtube.com/watch?v=kWMdup4idxo
https://www.youtube.com/watch?v=Xqn53jbunBQ


галузь) об’ємних виробів із штучних матеріалів. 

БЖД. Презентація. 

?v=Xqn53jbunBQ 

Виготовити виріб за зразком. 

2 Укр. мова 

Пошук в тексті необхідної інформації. 

Лексичне значення слова. Вибіркове 

читання. Визначення основи, кореня, 

закінчення слова. 

Створення письмового висловлювання 

https://derevo-

kazok.org/zayec-ta-yizhak-i-

franko.html 

Добери по 3 

спільнокореневих слова до 

поданих слів і познач в них 

корінь. Зима, ….., ….., …... 

(зимовий, зимувати, 

зимонька, зимно) 

Холодний, ….., ….., …... 

(холод, холоднеча, холодить, 

холодильник) 

3 Математика 

Доповнення сімейства рівностей на 

множення і ділення та заповнення їх 

«числових трійок». Доповнення і 

розв’язування задач. 

 

4 Укр. мова 

Виразне читання на слухання текстів. 

Текст- опис. Частини тексту. 

Редагування як спосіб удосконалення 

тексту. Будова слова. Синоніми. 

Антоніми. Однозначні та багатозначні 

слова. Написання великої букви в словах.  

Редагувати текст. 

СИНИЧКА 

Узимку  прилетіла  синичка  

до  вікна.  Синичка  змерзла  і  

шукала  затишку. Діти 

відчинили синичці кватирку. 

Синичка влетіла в хату. Діти 

годували синичку. 

5 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження/досліди. 

Обертання Землі навколо власної осі і 

Сонця. 

https://www.youtube.com/watch

?v=bvhC1m0EHbo 

https://www.youtube.com/watch

?v=6YjF926NcdE 

https://www.youtube.com/watch?v=Xqn53jbunBQ
https://derevo-kazok.org/zayec-ta-yizhak-i-franko.html
https://derevo-kazok.org/zayec-ta-yizhak-i-franko.html
https://derevo-kazok.org/zayec-ta-yizhak-i-franko.html
https://www.youtube.com/watch?v=bvhC1m0EHbo
https://www.youtube.com/watch?v=bvhC1m0EHbo
https://www.youtube.com/watch?v=6YjF926NcdE
https://www.youtube.com/watch?v=6YjF926NcdE


https://www.youtube.com/watch

?v=M3D9t0UJ_xI 

 

 

15 квітня Середа 

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Фізкультура  Ранкова зарядка 

2 Укр. мова 

Виразне читання/слухання твору. Запис 

слів під диктовку. Добір слів – назв 

ознак. Списування слів з орфографічного 

зразка. Основа та закінчення. Корінь 

слова.   

https://derevo-

kazok.org/stare-dobro-

zabuvayetsja-i-franko.html 

Прочитай текст, випиши 

слово білочка в різних 

формах. Виділи закінчення, 

корінь і основу. 

Білочка 

Знайшов я в лісі під сосною 

маленьку білочку. Лапка у 

неї зламана була. Швидко 

виросла білочка і стала 

зовсім ручною. Оселилася 

вона в запічку біля лежанки. 

Тепло і затишно білочці в її 

куточку. Нічого не шкодував 

я для своєї білочки. 

Приносив їй горішки і 

насіннячко. Весело грався зі 

своєю білочкою. 

Закінчилася зима і виросла 

на білочці густа шерстка, 

схожа на шубу. І лапка добре 

зрослася. Пора білоцчі в ліс, 

https://www.youtube.com/watch?v=M3D9t0UJ_xI
https://www.youtube.com/watch?v=M3D9t0UJ_xI
https://derevo-kazok.org/stare-dobro-zabuvayetsja-i-franko.html
https://derevo-kazok.org/stare-dobro-zabuvayetsja-i-franko.html
https://derevo-kazok.org/stare-dobro-zabuvayetsja-i-franko.html


додому. 

 

3 Математика 

Зведена таблиця множення. 

Розв’язування задач у формі таблиць. 

Обчислення числових виразів та виразів 

зі змінною. 

С. 157 №4, с.159 №5 

4 
Українська 

мова 

Робота з дитячою книжкою. Виразне 

читання/слухання твору. Робота з 

деформованим текстом. Створення 

письмового висловлювання.  

Читати улюблену книжку 

5 

ЯДС(громад

янська та 

історична 

галузь) 

Подорож як засіб пізнання світу. 

Способи подорожування. 

https://www.youtube.com/watch

?v=1Cy-9Bh72mw 

https://www.youtube.com/watch

?v=8TZHvZEG7VA 

 

16 квітня Четвер  

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Англ. мова Літній одяг. Опис одягу за малюнком. 
Вивчити нові слова ст.90. 

Зош.ст.57. 

2 Фізкультура  Ранкова зарядка 

3 Математика 

Правило множення і ділення на 1. 

Розв’язування задач. Конструювання 

знайомих об’ємних геометричних фігур 

з підручного матеріалу. 

С. 218 правило Усно № 1-3 

Письмова №3-4 

4 
ЯДС(мовна 

галузь) 

Піктограми для зображення емоцій. 

Правило поведінки та інтернет безпека в 

інтернет-просторі. 

https://www.youtube.com/watch

?v=-aqN4PuKzdo 

Виготовити або намалювати 

смайлик свого настрою 

5 

ЯДС 

(природнича 

галузь) 

Прості спостереження/досліди. Рік. 

Доба. 

https://www.youtube.com/watch

?v=zTpRG-hfbLk 

https://www.youtube.com/watch

?v=J6Q-OW4Lbag 

https://www.youtube.com/watch?v=1Cy-9Bh72mw
https://www.youtube.com/watch?v=1Cy-9Bh72mw
https://www.youtube.com/watch?v=8TZHvZEG7VA
https://www.youtube.com/watch?v=8TZHvZEG7VA
https://www.youtube.com/watch?v=-aqN4PuKzdo
https://www.youtube.com/watch?v=-aqN4PuKzdo
https://www.youtube.com/watch?v=zTpRG-hfbLk
https://www.youtube.com/watch?v=zTpRG-hfbLk
https://www.youtube.com/watch?v=J6Q-OW4Lbag
https://www.youtube.com/watch?v=J6Q-OW4Lbag


https://www.youtube.com/watch

?v=hUKqKvzcuso 

 

17 квітня П’ятниця  

№ Предмет Тема Завдання на опрацювання 

1 Інформатика 

Приклади фіксування інформації 

людиною і машиною. Кодування 

відповідей. Емотикони , інформаційні 

знаки, схеми як закодована інформація. 

107509.pptx

 

2 
ЯДС(мовна 

галузь) 

Гра-драматизація. Актори як учасники 

гри у спілкуванні. Репліка як словесний 

складник висловлювання. Декорації та 

театральний реквізит. Вплив реклами на 

поведінку людини. Елементи форми і їх 

значення для сприйняття основних ідей, 

музика в рекламі. 

https://www.youtube.com/watch

?v=N-dnZ7PKnrw  

3 Англ. мова Традиційний одяг. Розвиток навичок 

читання. 

Вивчити нові слова. Читати 

впр.1 ст.92 Зош. ст.58. 

4 

ЯДС 

(математична 

галузь) 

Визначення часу за годинником. 

Створення макетів та уявних об’єктів. 

https://www.youtube.com/watch

?v=dioexB2FLfw 

https://www.youtube.com/watch

?v=cvGN0pTrmaw 

https://www.youtube.com/watch

?v=ElbpVlqahsI 

5 Мистецтво 

Інсценування пісні-гри. Вирізування, 

конструювання з паперу та інших 

підручних матеріалів. Дотримання 

охайності та правил техніки безпеки. 

Презентація власної творчості. 

https://www.youtube.com/watch

?v=DPa9tqBreOw 

https://www.youtube.com/watch

?v=I436Npfm_RE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUKqKvzcuso
https://www.youtube.com/watch?v=hUKqKvzcuso
https://www.youtube.com/watch?v=N-dnZ7PKnrw
https://www.youtube.com/watch?v=N-dnZ7PKnrw
https://www.youtube.com/watch?v=dioexB2FLfw
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https://www.youtube.com/watch?v=cvGN0pTrmaw
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https://www.youtube.com/watch?v=I436Npfm_RE
https://www.youtube.com/watch?v=I436Npfm_RE

