2-А клас

3.

ЯДС ( мовно –
Математика
літературна галузь)

Українська мова

Понеділок 06.04
№ Предмет
Тема
1.
Виразне читання ( слухання) твору.
Прогнозування змісту за заголовком та
ілюстрацією до тексту. Спільнокореневі
слова та форми слова. Лексичне
значення слова. Створення письмового
висловлювання.
Робота
з
орфографічним словником. Редагування
висловлювання.
2.
Істотні ознаки кола і круга. Таблиці
множення чисел 2-5 і ділення на 2-5.
Задачі на вміщення.

Англ.
мова

Мистецтво

4.

С. 102, № 666, 667. Вчити
таблицю множення і ділення
на 2-5.
https://www.youtube.com/watch
?v=e_r86ld_4so

Правдива і неправдива інформація.
Пошук
джерел
підтвердження
неправдивості
інформації.
Аудіовізуальні медіа. Елементи форми і
їх значення для сприйняття основних
ідей.
Створення
письмового
висловлювання.

Передивитися одну серію
«Фіксиків» ( за вибором).
Написати, що ви дізналися
нового
з мульфільму. (4-5 речень)

Слухання
народних
пісень.
Вирізування, конструювання з паперу
та інших підручних матеріалів.
Дотримання охайності та правил
безпеки. Презентація власної творчості.
Щоденні справи. Розпорядок дня.
Годинник.

https://www.youtube.com/watch
?v=-MuI56Dpfws
Переглянути
відео.
Виготовити
аплікацію
за
побаченим.
Вивчити слова
Виконати Впр. 1-3, ст.80-81.
Зош. ст. 51

Вівторок 07.04
№ Предмет Тема
1.
Виразне читання ( слухання) твору.
Вірш, рима, ритм, настрій у вірші.
Визначення основи, закінчення, кореня
слова.
Створення
письмового
висловлювання.
Українська
мова

Д/з
Прочитати казку за вибором.
Виписати
спільнокореневі
слова.

Д/з
С. 76, прочитати текст впр. 1,
дати відповіді на питання (
усно). Розібрати за будовою
слова: листяний, веселка .

Математика

2.

Англ.
мова

ЯДС (техноло
гічна галузь)

3.

Лічба об'єктів, позначення числом
результату лічби. Зменшення числа у
кілька разів.
Розуміння суті відношення «менше
у…», « зменш у…».
Макетування.
Виготовлення
і
оздоблення
об'ємних
виробів
із
штучних
матеріалів.
Добір
конструкційних
матеріалів,
інструментів та пристосувань для
виготовлення виробу. Безпечні прийоми
праці. Демонстрація результатів власної
діяльності.
Харчування у кафе чи ресторані.

Вивчити слова
Впр.2, ст. 54.

ст.85,

Математика

зош.

Д/з
Відредагувати текст. Записати речення
в правильному порядку.

Українська мова

Середа 08.04
№ Предмет Тема
1.
Виразне читання ( слухання)
твору. Робота з деформованим
текстом.
Пошук у тексті зразків
відповідних мовних явищ:
спільнокореневі
слова
та
синоніми. В прямому чи
переносному значення слова.
Перевірка сумнівних написань
за орфографічним словником.
Створення
письмового
висловлювання. Редагування
висловлювання.
2.
Порядок дій у виразах без
дужок(2-3) дії, коли є дія
множення
та
ділення.
Складання
виразів.
Доповнення і розв'язування
задач.

С. 103,
№ 672, 673. Повторити
таблицю множення і ділення
на
2-5.
Виготовити паперового голуба
технікою орігамі.
https://www.youtube.com/watch
?v=pxeab6l5YcM

С. 104, № 682, 683. Повторити
таблицю множення і ділення на 2-5.

ЯДС ( мовно –
літератур
на галузь)

3.

6.

Англ.
мова

5.

ЯДС ( со
ціальна та
здоров'язбережувальна галузь)

ЯДС
( природнича галузь)

4.

Створення невеликих
висловлювань на добре відому
тему
з
різною
метою
спілкування. Есе. Ключові
слова
у
висловлюванні.
Перетворення інформації.
Пошук в тексті необхідної
інформації.
Прості
спостереження
(досліди).
Пори року та їхні ознаки.
Вплив Сонця на сезонні явища
в природі»

Скласти есе (власне висловлювання) за
темою «Дружба – це…»
https://www.youtube.com/watch?v=T2vYU
WfrQu0

Переглянути відео.
https://www.youtube.com/watch?v=MEipC
8D1fpc
Спостерігати за погодою. Фіксувати
спостереження.

Досліджую свої можливості.
Придумати
способи,
як
пасивний
Активний
і
пасивний відпочинок замінити активним.
відпочинок.
https://www.youtube.com/watch?v=Eu6ext-Zog
Їжа. Повторення вивченого Впр.1,2 ст. 86, зош.ст.55
лексичного та граматичного
матеріалу.

Українська мова

Четвер 09.04
№ Предмет Тема
Д/з
1.
Виразне читання ( слухання) С. 77, впр. 1 ( 4 завдання).
твору. Робота з лексичним
значенням
слова.
Велика
буква
в
іменах
людей.
Кличках тварин і деяких
географічних
назвах.
Створення
письмового
висловлювання.
Взаємоперевірка.

ЯДС (математична
галузь)

2.

ЯДС (природича галузь)

3.

П'ятниця 10.04
Предмет Тема
Розвиток зв'язного мовлення.
Українська анімація. Перегляд
6 серії анімаційного серіалу
«Моя країна – Україна»:
пошук фактів та вигадок.
Перевірка інформації. Переказ
легенди про Олексу Довбуша з
використанням розкадровки.
Перевірка сумнівних написань
за орфографічним словником.
Редагування
власного
висловлювання.
Доповнення
«числових
трійок» до множення і
ділення.
Знаходження
невідомого
діленого.
Розв'язування задач.
Інсценізація пісень, музичний
супровід.
Малювання
графічними
матеріалами,
фарбами (створення декорацій
та театрального реквізиту).
Дотримання охайності та
правил безпеки. Презентація
власної творчості.

3.

Мистецтво

2.

Математика

Українська мова

№
1.

Розпізнання серед ситуацій із
свого
життя
тих,
що
потребують
перелічування
об'єктів,
вимірювання
величин. Геометричні об'ємні
фігури,їх Розпізнавання та
конструювання.
Прості
спостереження
(досліди).
Поняття про форму Землі.
Глобус – модель Землі.

Виготовити аплікацію з геометричних
фігур.
https://www.youtube.com/watch?v=AVRTvi
nwfPM

Переглянути відео.
https://www.youtube.com/watch?v=CL5XoF
7gTjA
https://www.youtube.com/watch?v=LK6jG7
EXwaQ
Д/з
Переглянути відео. Переказати
легенду про Олексу Довбуша.
Скласти коротеньке повідомлення
про нього. ( 3- 5 речень)
https://www.youtube.com/watch?v=HEJ_1g
LYQmc

Записати відповіді до математичного
диктанту
https://www.youtube.com/watch?v=f_DBB1
Hx_bI
Переглянути відео. Намалювати малюнок
за власним вибором.
https://www.youtube.com/watch?v=ny_4sM4
hGr0&feature=emb_title

Інформатика

Ігрові вправи з надання
команд
виконавцям
з
використанням навчального
середовища «Сходинки до
інформатики»
(гра
«Садівник»)

