2-Б клас
4 травня Понеділок

№

1

Предмет

Англ. мова

граматичного матеріалу.

прислів’я.

спільнокореневими

твору.

Робота

словами.

зі

Звуко-

буквенний аналіз слів. Пошук у тексті
зразків

відповідних

ст.98.

Зош.

Впр.1-2 ст.63.

читання/слухання

Тлумачення

Укр. мова

опрацювання

Revision. Повторення лексичного та Впр.1-2,

Виразне

2

Завдання на

Тема

мовних

явищ.

Зробити звуко-буквенний
аналіз слів: яблуко,
джміль, лід, любов,
лялька, їжак.

Створення письмового висловлювання. Читати дитячу літературу.
Запис

печень

під

диктування.

Взаємоперевірка.

3

Математика

Лічба об’єктів . Позначення числом С. 216 №2.
результату лічби. Відношення кратного
порівняння. Таблиця множення та Вивчити таблицю
множення і ділення на 8

ділення числа 8.
4

Фізкультура

Ранкова зарядка
Сприймання

творів

різних

видів

мистецтва. Засоби виразності твору.
5

Мистецтво

Порівняння природних форм. Образів

лісову галявину.

довкілля з їх художнім трактуванням. Слухати дитячі пісні.
Дотримання охайності та правил ТБ.
Презентація власної творчості.

5 травня Вівторок

Завдання: Намалювати

№

1

Предмет

ЯДС (тех.
галузь)

Культура

Правила

поведінки за столом. Столовий посуд
різного призначення.

жанрів
творів.

читання

українських

авторів.
Укр. мова

опрацювання

харчування.

Особливості

2

Завдання на

Тема

творів
та

їжу

різних

іноземних

Сюжетно-образний
Культура

Приготувати улюблену

мовлення.

аналіз
Мовні Читати казки зарубіжних

норми. Велика буква в іменах людей. письменників
Кличках тварин деяких географічних
назвах.

Створення

письмового

висловлювання. Перевірка сумнівних
написань за орфографічним словником.
Таблиця множення та ділення числа 9. С. 217 №5,7.
3

Математика

Збільшення та зменшення числа в кілька
разів.

Таблиця множення і
ділення на 9

Пошук у тексті необхідної інформації.
Вибіркове
4

Укр. мова

Український

читання.

Переказ

алфавіт.

твору.

Створення

письмового висловлювання. Перевірка
сумнівних написань за орфографічним

Повторити український
алфавіт. Записати його по
пам’яті

словником.
https://www.youtube.com/

5

ЯДС

Прості спостереження /досліди. Повітря

watch?v=v-Dn0HZ1ejU

(природнича

та його властивості. Вимірювання

https://naurok.com.ua/preze

галузь)

температури повітря.

ntaciya-do-uroku-povitryai-yogo-vlastivosti-

78543.html
6 травня Середа

№

Предмет

1

Фізкультура

Завдання на

Тема

опрацювання
Ранкова зарядка

Виразне

читання/слухання

Обговорення

прочитаного/

прослуханого.

Запис

тексту

Укр. мова

під

на склади. Написати диктант

диктування. Поділ слів
2

твору.

Правила переносу слів з рядка в рядок. https://www.youtube.com/
Основа та закінчення в словах -назвах watch?v=-PwSUzsFwjQ
предметів.

Створення

письмового

висловлювання. Перевірка сумнівних
написань за орфографічним словником.

3

Математика

Кратне порівняння. Задачі на кратне
порівняння.

С. 217 №8,9

Розвиток зв’язного мовлення. Переказ Усний переказ твору
твору з використанням розкадровки.
4

Укр. мова

Створення письмового висловлювання.
Перевірка

сумнівних

написань

орфографічним словником.

за

https://vseosvita.ua/library/
diagnosticni-perevirniroboti-2-klas-usnij-perekaz172369.html

ЯДС(соціальна
та
5

здоров’язбережувальна
галузь)

7 травня Четвер

Навчання і відпочинок. Планування

Малюнок «Мій

вихідного дня. Канікул.

відпочинок»

№

Предмет

1

Англ. мова

2

Фізкультура

3

Математика

Завдання на

Тема

опрацювання

Project. Предмети одягу. Створення та
опис моделі.

Впр.1-2, ст.95. Зош.ст.60.
Ранкова зарядка

Складання та обчислення виразів. Задачі
на 2 і 3 дії

різних ступенів, які є

комбінаціями простих задач вивчених
видів.

4

ЯДС(мовна

Візуальні та аудіовізуальні медіа як Переглянути мультфільм

галузь)

джерело інформації. Теми, емоційно- за
ціннісне

навантаження

Мультфільм.

медіатекстів. Написати

Створення

вибором.
коротке

письмового висловлювання

висловлювання.
5

власним

про

побачене

ЯДС

Прості

спостереження

/досліди. https://www.youtube.com/

(природнича

Значення повітря для живої природи.

watch?v=1HR1RMKq1EM

галузь)

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

8 травня П’ятниця

№

Предмет

Завдання на

Тема

опрацювання

Впорядкування простих послідовностей
1

Інформатика

для розв’язання проблем, виявлених
закономірностей
послідовностях.

2

ЯДС(мовна

і

помилок

у

Продовжувати вчитися
працювати з
комп’ютером.

Пошук у тексті необхідної інформації. Вчитися розрізняти різні

галузь)

Пошук

джерел

інформації.

Текст- види текстів.

розповідь. Текст-опис. Тема тексті та
його головна думка.

3

Англ. мова

Звуки.

Правила

читання

і,

о

у впр.1-2 ст.107 Зош. Впр.1-

відкритому складі.

2 ст73.

Виконання арифметичних дій з числами
ЯДС
4

(математична
галузь)

різними

способами

під

розв’язування завдань та
життєвих

проблем,

час

конкретних

описаних

у

Повторити таблиці
множення і ділення 2-9

математичних задачах.
Елементарна

стилізація

форм https://naurok.com.ua/preze

оздоблювальних елементів різних видів ntaciya-dekorativnoдекоративно – прикладного мистецтва. uzhitkove-mistectvo5

Мистецтво

Дотримання охайності та правил ТБ. 58159.html
Презентація власної творчості.

Намалювати
рушник

українській

