2-А клас
Понеділок 13.04
№
Предмет

1.

2.

3.

4.

Українська
мова

Математика

Тема
Виразне читання ( слухання) твору.
Вибіркове читання. Місце і час подій,
персонажі. Аналіз вчинків персонажів.
Форми слова та споріднені слова. Створення
письмового висловлювання. Робота з
орфографічним словником.
Знаходження
невідомого
дільника.
Перевірка правильності виконання дій
множення
і
ділення.
Розпізнавання
знайомих геометричних об'ємних
фігур серед предметів навколишнього
середовища та на малюнках.

Д/з
Списати
слова.
Розібрати за
будовою.
Висадити,
садівник, посадив,
пересадив,
сад,
садок.
С. 104, № 684 (усно), с.
105 № 691, 692. Вчити
таблицю множення і
ділення на 6-9.

Проглянути відео.
Дотримуватись
безпечної поведінки
у Інтернеті.

ЯДС (мовно –
літературна
галузь)

Піктограми для зображення емоцій.
Правила поведінки і безпека в Інтернет –
просторі.

Мистецтво

Інсценізування пісні - гри. Вирізування, Виготовити
конструювання з паперу та інших підручних аплікацію
матеріалів. Дотримання охайності та правил «Сонечко».
https://www.youtube.com
безпеки. Презентація власної творчості.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=92hwqAk6lNg

/watch?v=QR5chQ0QhaY

5.

Англ. мова

Вівторок 14.04
№
Предмет
1.
Українська
мова

2.
Математика

Одяг. Нова лексика. Розвиток навичок Вивчити нові слова
усного продукування.
ст.88. Зош.ст.56.
Тема
Пошук у тексті необхідної інформації.
Лексичне значення слова. Основа та
закінчення. Корінь слова.
Визначення
значущих частин слова за певним
алгоритмом.
Створення
письмового
висловлювання.
Лічба
об'єктів,
позначення
числом
результату лічби. Визначення парності
числа. Знаходження невідомого дільника.
Перевірка правильності виконання дій

Д/з
С. 78, прочитати
текст впр. 1, дати
письмову відповідь
до завдання 4.

С. 106, № 698, 699.
Повторити
таблицю множення і
ділення на

множення і ділення.

6-9.

Макетування. Виготовлення і оздоблення Виготовити
будьоб'ємних виробів із штучних матеріалів.
який
виріб
за
Добір
конструкційних
матеріалів, бажанням.
ЯДС (техноло3.
інструментів
та
пристосувань
для https://www.youtube.com
гічна галузь)
/watch?v=NKRipmQSmE4
виготовлення виробу. Безпечні прийоми
праці. Демонстрація результатів власної
діяльності.
Вивчити нові слова
4. Англ. мова
Літній одяг. Опис одягу за малюнком.
ст.90. Зош.ст.57.
Середа 15.04
№
Предмет
Тема
Д/з
Виразне читання ( слухання) твору. Текст – Скласти
опис
опис.
Частини
тексту.
Створення улюбленої іграшки.
письмового висловлювання. Редагування як
спосіб удосконалення тексту. Будова слова.
Українська
Синоніми.
Антоніми.
Однозначні
та
1.
мова
багатозначні слова. Велика
буква в іменах людей, кличках тварин і
деяких географічних назвах. Перевірка
сумнівних написань за орфографічним
словником.
Доповнення
сімейства
рівностей
на С. 107, № 704
множення і ділення та заповнення їх (усно), с. 108 № 708,
2.
Математика
«числових
трійок».
Доповнення
і 709.
Повторити
розв'язування задач.
таблицю множення і
ділення на 6-9.
Гра – драматизація. Актори як учасники гри Скласти
рекламу
у спілкуванні. Репліка як словесний улюбленої страви
ЯДС ( мовно - складник висловлювання Декорації та (можна
з
3.
літературна
театральний реквізит. Вплив реклами на малюнком).
галузь)
поведінку людини. Елементи форми і їх
значення для сприйняття основних ідей,
музика в рекламі.
Переглянути відео.
Переказати батькам,
що запам'ятали.
ЯДС
Прості спостереження (досліди). Обертання https://www.youtube.com
4.
(природнича
/watch?v=M3D9t0UJ_xI
Землі навколо власної осі і Сонця.
галузь)
Спостерігати
за
погодою. Фіксувати
спостереження.

5.

ЯДС
Походження, назви населеного пункту, Переглянути відео.
(громадянська розташування, славні події з життя громади. Запам'ятати
та
та історична
Видатні особи, відомі земляки.
переказати, про що
галузь)
дізналися
з
побаченого.
https://www.youtube.com
/watch?v=y5cANnX_V3A
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=30
&v=TDoN5QbTrDM&featur
e=emb_logo

6.

Англ. мова

Четвер 16.04
№
Предмет

1.

2.

Українська
мова

ЯДС
(математична
галузь)

Традиційний
читання.

одяг.

Розвиток

навичок Вивчити нові слова.
Читати впр.1 ст.92
Зош. ст.58.

Тема
Виразне читання ( слухання) твору. Тестові
завдання на основі прочитаного. Запис слів
під диктування. Добір слів –
назв ознак та слів – назв предметів.
Списування слів з орфографічного зразка.
Основа та закінчення. Корінь слова. Порядок
визначення значущих частин слова.
Визначення часу за годинником. Створення
макетів реальних та уявних об'єктів.

Д/з
Написати
аудіодиктант
«Мишка».
https://www.youtube.com
/watch?v=v8B3e-mJlrk

Виготовити
годинник.
Навчитися
визначати час
годинником.

за

https://www.youtube.com
/watch?v=758oCA0z6W0

3.

ЯДС
(природнича
галузь)

П'ятниця 17.04
№
Предмет
1.

Українська
мова

Прості спостереження( досліди).
Рік. Доба.

Переглянути відео.
Запам'ятати
та
переказати
вдома
побачений
і
почутий матеріал.
https://www.youtube.com
/watch?v=bvhC1m0EHbo
https://www.youtube.com
/watch?v=lToqcZYewlg

Тема
Робота з дитячою книжкою. Виразне
читання твору. Робота з деформованим
текстом.
Створення
письмового
висловлювання.

Д/з
Прочитати
оповідання
М.Павленко
«Півтора бажання»

2.

Математика

(хрестоматія с. 115119). Намалювати
ілюстрацію
до
оповідання.
Зведена таблиця множення. Розв'язування Усно
виконати
задач у формі таблиць. Обчислення завдання
(усний
числових виразів та виразів зі змінною.
рахунок)
https://www.youtube.com
/watch?v=tD8i0i9EqJc

3.

4.

Мистецтво

Інформатика

Інсценізація пісень, музичний супровід.
Малювання
графічними
матеріалами,
фарбами
(створення
декорацій
та
театрального
реквізиту).
Вирізування,
конструювання з паперу та інших підручних
матеріалів. Дотримання охайності та правил
безпеки. Презентація власної творчості.
Заповнення таблиць на пристроях і без них,
прості розрахунки. Створення простих
лінійних алгоритмів учнями.

Переглянути відео.
Разом з батьками
виготовити
декорації
для
театру.
https://www.youtube.com
/watch?v=bwmhox3pTWs

