
2-А клас 

 

Тема Д/з 

Понеділок 04.05 

Українська мова 

Виразне читання твору. Тлумачення 

прислів´їв. Робота зі спільнокореневими 

словами. Особливості читання творів різних 

жанрів українських та іноземних авторів. 

Культура мовлення. Звуко-буквений аналіз 

слів. Пошук у тексті зразків мовних явищ. 

Велика буква в іменах людей, кличках 

тварин і деяких географічних назвах. 

Створення письмового висловлювання. 

Запис речень під диктування. Перевірка 

сумнівних написань за орфографічним 

словником. 

Зробити звуко-буквений аналіз слів: ЯГНЯ; МІЛЬЙОН. (транскрипція) 

Математика 

Доповнення сімейства рівностей на С. 117, № 772, № 773. Повторювати таблицю множення і ділення на 2-9. 



множення і ділення та заповнення їх 

“числових трійок”. Таблиця множення 

числа 6 і таблиця ділення на 6 

(ознайомлення). 

ЯДС (мовно – літературна галузь) 

Візуальні та аудіовізуальні медіа як 

джерело інформації. Теми, емоційно – 

ціннісне навантаження медіатекстів. 

Мультфільм. Створення письмового 

висловлювання. 

Переглянути мультфільм “Капітошка”. Намалювати мультиплікаційного героя. 

Під малюнком описати який цей герой. Дати йому характеристику (3-5 речень). 

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

Мистецтво 

Елементарна стилізація форм 

оздоблювальних елементів різних видів 

декоративно — прикладного мистецтва. 

Дотримання охайності та правил безпеки. 

Презентація власної  творчості. 

Оздобити власний малюнок або виріб орнаментом ( з відео або за власною 

уявою). 

https://www.youtube.com/watch?v=3PCzkAA4wSs  

Англійська мова 

Revision. Повторення лексичного та 

граматичного матеріалу. 
Впр.1-2, ст.98.  Зош. Впр.1-2 ст.63. 

https://www.youtube.com/watch?v=EGzTvRQLtYU
https://www.youtube.com/watch?v=3PCzkAA4wSs


Вівторок 05.05 

Українська мова 

Тест 

Виконати тест. Записати лише відповіді, до прикладу (1. в); 2.а)...) 

Українська мова 2 клас 

Тестовий контроль «Повторення» 

1. Букви ми ….. 

а) вимовляємо;      б) чуємо      в) читаємо і пишемо 

2. Познач рядок , усі слова якого розташовані в алфавітному порядку 

а) дума , гімн, ода, пісня, щедрівка        б) гуркотіти, апельсин , грюкати, 

волошки. 

в)гарний, добрий, красивий , ладний, чудовий 

3. Визнач у якому рядку тільки голосні звуки 

а) [а], [o],[у]      б) [р], [і],[e]      в) [і], [и], [й] 

4. Буква й завжди позначає 

а) твердий  або м’який  приголосний звук [й] 

б) м’який  приголосний звук [й]               в) твердий приголосний звук [й] 

5. Мова – це засіб … 

а) спілкування      б) запам’ятовування      в) мовчання 

6. Познач рядок, де всі слова відповідають на запитання  хто ? що? 



а) зелений, співати, спів              б) сонце , соняшник , ромашка      

в) чудовий , радіти , радість 

7. Текст – це… 

а) зв’язне висловлювання        б) група окремих речень         в) окремі речення 

8. Закінчену думку виражає 

а) слово      б) словосполучення      в)  речення 

9. Слова – назви ознак предметів називаються… 

а) дієсловами      б) іменниками      в) прикметниками 

10. Слова, які називають дію предмета, називаються… 

а) іменниками      б) дієсловами      в) прикметниками 

11. Слова в реченні, до яких не можна поставити питання, називаються.. 

а) службовими словами      б) головними словами 

в) головними членами речення 

12. Із скількох частин будується текст: 

а) із двох      б) із трьох      в) із чотирьох 

13. Українська абетка об’єднує … 

а) 33 літери      б) 32 літери      в) 34 літери 

14. Продовж прислів’я : «Хто багато читає - той… 

а) багато пише      б) багато знає      в) багато вміє 



Математика 

Таблиця множення числа 7 і таблиця 

ділення на 7 (ознайомлення). Складання і 

обчислення виразів. Задачі на дві-три дії 

одного або різних ступенів, які є 

комбінацією простих задач вивчених видів. 

С. 118, № 779, 780. Таблиця множення і ділення на 2-9. 

Англійська мова 

Project. Предмети одягу. Створення та опис 

моделі. 
Впр.1-2, ст.95. Зош.ст.60. 

ЯДС (технологічна галузь) 

Культура харчування. Правила поведінки за 

столом. Столовий посуд різного 

призначення. 

Засервірувати стіл під час вечері. 

https://www.youtube.com/watch?v=7W7ILqS7t6c  

https://www.youtube.com/watch?v=Kokgj9vCnoU  

Середа 06.05 

Українська мова 

Пошук у тексті необхідної інформації. 

Вибіркове читання. Переказ твору. 

Український алфавіт. Редагування як спосіб 

удосконалення тексту. Створення 

с. 84 впр. 2 

https://www.youtube.com/watch?v=7W7ILqS7t6c
https://www.youtube.com/watch?v=Kokgj9vCnoU


письмового висловлювання. Перевірка 

сумнівних написань, за орфографічним 

словником. 

Математика 

Тест 

Діагностична робота 

Математичний диктант. (записати тільки відповідь) 

Знайти: 

Добуток чисел 4 і 5;      Суму чисел 25 і 20; 

Різницю чисел 18 і 8;      Перший множник 3, другий – 9, знайти добуток; 

Ділене – 25, дільник – 5, знайти частку;      Суму чисел 40 і 9; 

Різницю чисел 37 і 10;      Добуток чисел 5 і 6. 

Знайти значення виразів: 

27:3+40;                 20+25:5;               3 • (21-12);             80-6 • 5; 

24:4:3;                    (45-20):5;             5+(35+5);               42-40:5; 

Порівняти: 

9+21     70;                 80     70+25;               56     50+4;          

95-10     63;                 63+7     70;                 3+33      34; 

Розв’язати задачу: 

Навесні матуся посадила 35 саджанців жовтого перцю, а червоного – у 5 разів 



менше. Скільки всього саджанців перцю посадила матуся? 

Перетворити: 

7дм 2см =   см;                       13 см =    дм    см; 

5 м 8дм =      дм;                    86 мм =     см    мм; 

Геометричний матеріал 

Накреслити прямокутник, довжина якого 8см, а ширина – 5см. Знайти периметр. 

ЯДС (мовно–літературна галузь) 

Пошук у тексті необхідної інформації. 

Пошук джерел інформації. Текст-розповідь, 

текст-опис. Тема тексту та його основна 

думка. 

Скласти текст-опис своєї матусі( 4-8 речень). 

ЯДС (природнича галузь) 

Прості спостереження( досліди). Повітря та 

його властивості. Значення повітря для 

живої природи. Вимірювання температури 

повітря. 

Переглянути відео. Переказати батькам, що запам'ятали. 

https://www.youtube.com/watch?v=yEmZ_04ZE4c 

Спостерігати за погодою. Фіксувати спостереження. 

ЯДС (соціально та здоров'язбережувальна галузь) 

Навчання і відпочинок. Родинні свята і 

традиції. Планування вихідного дня, 

Переглянути відео. Запам'ятати та переказати, про що дізналися з побаченого. 

https://www.youtube.com/watch?v=iQQ8R306SU0&t=98s  

https://www.youtube.com/watch?v=yEmZ_04ZE4c
https://www.youtube.com/watch?v=iQQ8R306SU0&t=98s


канікул. 

Четвер 07.05 

Українська мова 

Виразне читання тексту. Обговорення 

прочитаного. Робота з дитячою книжкою. 

Запис тексту під диктовку. Поділ слів на 

склади. Правила переносу слів з рядка на 

рядок. Основа та закінчення в словах — 

назвах предметів. Створення письмового 

висловлювання. Перевірка сумнівних 

написань за орфографічним словником. 

С. 85, впр. 3 ( за зразком вправи 2) 

Англійська мова 

Звуки. Правила читання і, о у відкритому 

складі. 
впр.1-2 ст.107 Зош. Впр.1-2 ст73. 

ЯДС (математична галузь) 

Виконання арифметичних дій з числами 

різними способами під час розв'язання 

завдань та конкретних життєвих проблем, 

описаних у математичних задачах. 

С. 119, № 785, 786, повторюємо таблицю множення і ділення 2 – 9. 



ЯДС (природнича галузь) 

Тест 

Діагностична робота 

Дата _________________ 

Прізвище, ім'я __________________________________________ 

I варіант 

1. Продовж речення. 

Вода належить 

А) до живої природи             Б) до неживої природи 

В) до живої та неживої природи 

2. Обери рядок, у якому записано властивості води 

А) пружність, теплопровідність, розширення  при нагріванні                     

Б) безбарвність, відсутність запаху,  відсутність смаку 

В) родючість, пластичність, твердість 

3. При підвищенні температури ртуть у  термометрі   

А) піднімається вгору          Б) опускається вниз          В) не рухається 

4. На якому малюнку зображено позитивне значення вітру для людини? 



А) 

 

Б) 

 

В) 

 

5. Встанови відповідність між компонентами, з’єднай стрілками: 

Сніг тане при температурі     +100⁰ 

Вода закипає при температурі    36,6  С 

Нормально температура тіла людини 0 С 

6. Запиши три значення термометра 

 

7. Допиши речення 

Найбільша річка України _______________________________ 



Джерела, струмки, річки, озера та моря належать до _________________ водойм. 

Ставки й водосховища створені _______________________ 

Самооцінювання 

Мені було дуже легко. Мені була 

потрібна допомога батьків. Мені 

було дуже складно. 

Мені була потрібна 

допомога вчителя. 

Мені було дуже 

складно. 

 

П'ятниця 08.05 

Українська мова 

Розвиток зв'язного мовлення. Переказ твору 

з використанням розкадровки. Створення 

письмового висловлювання. Перевірка 

сумнівних написань за орфографічним 

словником. Редагування власного 

висловлювання. 

Прочитати “Про двох бездомних джинів та один нічийний глек” (с.125 — 127 

хрестоматія). Намалювати ілюстрацію до твору. 

Математика 

Лічба об'єктів, позначення числом 

результату лічби. Відношення кратного 

порівняння. Таблиця множення і ділення 

с. 120, № 795, 797, 798. 



числа 8 (ознайомлення) 

Мистецтво 

Колективне виконання творчого задуму: 

створення колективних художніх 

композицій. Дотримання охайності та 

правил безпеки. Презентація власної 

творчості. 

Самостійно скласти у вазу букет з квітів, які ростуть поруч з вами. 

Інформатика 

Електронні тексти. Шрифти. Кольори і 

оздоблення. Оформлення текстів. 

Форматування тексту на основі лінійного 

алгоритму вчителя. 

Переглянути презентацію 

 


