2-А клас
Вівторок 21.04
№

Предмет

Тема

Д/з

Пошук у тексті необхідної інформації.
Вибіркове читання. Форми слова та
1.

Українська
мова

споріднені

слова.

Створення

письмового повідомлення. Запис речень
під

диктування.

Взаємоперевірка

С. 79, впр. 2 4.

з

опорою на зразок.
С. 109, № 718, 719.
Повторити

2. Математика

таблицю

Правила множення і ділення на 1. множення і ділення.
Розв'язування задач. Конструювання Ознайомитись
знайомих об'ємних геометричних фігур множенням
з підручного матеріалу.
діленням на 1.

з
та

https://www.youtube.com/wat
ch?v=IJLcVk5VYnA

Макетування. Виготовлення і
оздоблення об'ємних виробів із тучних

Виготовити

матеріалів. Добір конструкційних

(за бажанням можна

логічна

матеріалів, інструментів та

намалювати).

галузь)

пристосувань для виготовлення виробу.

https://www.youtube.com/wat

Безпечні прийоми праці. Демонстрація

ch?v=pimS6B18u0M

ЯДС (техно3.

писанку

результатів власної діяльності.
Вивчити
4. Англ. мова

Традиційний

одяг.

Нова

нові

лексика. виконати

Розвиток навичок усного продукування.

впр.

Середа 22.04

1.

Предмет

Тема

Українська

Виразне читання ( слухання) твору.

мова

Тема тексту. Види інформації. Частини

1-3.

ст.92-93. Зош. впр. 1-2
ст.58.

№

слова,

Д/з
с. 81, впр. 4

тексту. Мовні явища в тексті. Основа та
закінчення. Корінь слова. Запис слів під
диктування.

Створення

висловлювання.

письмового

Перевірка сумнівних

написань за орфографічним словником.
Лічба

об'єктів,

позначення

числом С. 110, № 727, 728, 729.

результату лічби. Множення на 0. Повторити
2. Математика

Ділення нуля. Неможливість ділення на таблицю множення і
0.

Розв'язування

задач.

Обчислення ділення на 2-9.

числових виразів та виразів зі змінною.
Спілкування

та

людські

Несловесні

засоби

емоції.

спілкування.

Інсценізація улюблених казок і віршів.
Вистава. Діалог між акторами - обмін
ЯДС
3.

(мовно –
літературна
галузь)

висловлюваннями. Репліка як словесний
складник
міміка,

висловлювання.
інтонації

-

Жести,

несловесний

складник висловлювання. Декорації та
театральний

реквізит.

Театральний

костюм як складник ролі. Театральна
афіша.

Створення

Підготувати
інсценізацію улюбленої
казки ( з братиками чи
сестричками, у кого
вони є). Представити
виставу своїй сім'ї.

письмового

висловлювання. Тексти зі щоденного
життя.
Переглянути
Переказати
ЯДС
4. (природнича
галузь)

відео.
батькам,

що запам'ятали.
Прості спостереження( досліди).

https://www.youtube.com/wat

Взаємозв'язок людини і природи.

ch?v=IDixisoCx8w

Спостерігати
погодою.

за
Фіксувати

спостереження.
5.

ЯДС

Емоції (позитивні, негативні), їх зміни в

(соціальна та різних ситуаціях та вплив на організм.

Переглянути
Запам'ятати

відео.
та

здоров'язбе-

Народні традиції, родинні свята і

переказати,

режувальна

здоров'я.

дізналися з побаченого.

галузь)

про

що

https://www.youtube.com/wat
ch?v=kUY-QzskELk
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WC4Um-XAJSA

Четвер 23.04
№

Предмет

Тема

Д/з

Вибіркове читання. Місце і час подій,
персонажі.

1.

Українська
мова

поведінки

Моделювання
на

персонажів.
діалогу

власної

прикладі
Діалог.

на

спільнокореневих

вчинків

Оформлення

письмі.
слів

–

Добір
утворення

С. 82, впр. 3( списати,
підкреслити
головні

і

другорядні

члени речення).

нових слів з однаковим коренем.
Усно розв’язати задачі.
ЯДС
2. (математична галузь)

Виконання математичних завдань на Записати
основі зібраних даних із застосуванням відповіді.
простих моделей.

лише

https://www.youtube.com/wat
ch?v=AUDJZGl8No0

Переглянути відео.
Запам'ятати
переказати
ЯДС
3. (природнича
галузь)

Прості спостереження( досліди).

та
вдома

побачений і почутий

Правила безпечної поведінки в довкіллі. матеріал.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9kb3y6uBRg4
https://www.youtube.com/wat
ch?v=JZL8EqG7YoI

4. Англ. мова

Фонікси. Розвиток навичок читання.

Слухати і читати впр.12 ст.106. Зош. ст.72.

П'ятниця 24.04
№

Предмет

Тема
Розвиток

зв'язного

Українська

1.

Українська
мова

Д/з
мовлення. Переглянути

анімація.

Перегляд анімаційний

анімаційної казки. Виокремлення, аналіз мультфільм. Переказати
та інтерпретація інформації. Перевірка зміст батькам.
сумнівних написань за орфографічним

https://www.youtube.com/watc

словником.

h?v=XhVhZWabfAk

Редагування

власного

висловлювання.
Переглянути
Правила множення і ділення на 10.
2. Математика

Розв'язування задач. Зчитування даних з

відео.

Запам'ятати

правила

множення та ділення на
10.

таблиць, піктограм, схем.

https://www.youtube.com/watc
h?v=2Cslcsg7SPE

Порівняння природних форм, образів Переглянути
довкілля з їх художнім трактуванням. Виготовити

відео.
Великодні

Вирізування, конструювання з паперу та композиції (якщо немає
3. Мистецтво

інших
Дотримання

підручних
охайності

матеріалів. паперу
та

–

правил намалювати малюнок).

безпеки. Презентація власної творчості.

https://www.youtube.com/watc
h?v=B3tW1c5p7QY

4. Інформатика

Створення малюнку на основі лінійного
алгоритму

можна

