
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 2 класу 

(27.04.2020р.- 11.05.2020р.) 

 

 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

 

Запрута О.В. 

«Вибіркове читання» Підручник Ч.1 стор.88-89, впр.1 

(письмово) за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/1296-ukramova-

chitannya-ischenko-2-klas.html 

27.04.2020 

 

«Антоніми та 

синоніми» 

Казка про синоніми та антоніми 

https://www.youtube.com/watch?v=OiP-

Tu37vOA 

 

Підручник Ч.1 стор.90, впр.1, 2 (усно),  

6 (письмово) за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/1296-ukramova-

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

04.05.2020 

«Робота з дитячою 

книжкою» 

Підручник Ч.1 стор.92-93, впр.1-4 

(усно) за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/1296-ukramova-

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

05.05.2020 

«Віршовані твори» Підручник Ч.2 стор.68-69, впр.1 

(усно), 4 (письмова) за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/1296-ukramova-

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

06.05.2020 

Математика 

 

Запрута О.В.  
 

 

«Множення на 0. 

Ділення нуля» 

Відеоурок 

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

5VYnA 

підручник стор.218-219;  №9 

 

30.04.2020 

«Правило множення і 

ділення на 10» 

Портал інтерактивних вправ 

https://vchy.com.ua/ 

«Ділення» 

 

06.05.2020 

«Таблиця множення 

числа 6 і таблиця 

ділення на 6 

(ознайомлення)» 

Таблиця множення на 6 

https://www.youtube.com/watch?v=WxvO8

YruYYc 
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Я досліджую 

світ (МОВ) 

 

 Запрута О.В. 

«Піктограми для 

зображення емоцій» 

Матеріал за посиланням 

http://bibliomirok.blogspot.com/2017/10/bl

og-post.html 

 

27.04.2020 

 

«Правила поведінки і 

безпека в інтернет-

просторі» 

Перегляд відео за посиланням 

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

JmDP50 

 

28.04.2020 

«Вплив реклами на 

поведінку людини» 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-

urok-30-reklama-i-zdorova-78337.html 

 

30.04.2020 

«Візуальні медіа як 

джерело інформації» 

підручник стор.78, за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/1307-ya-

doslidzhuyu-svit-voloschenko-2-klas.html 

 

07.05.2020 

Я досліджую 

світ (МАО) 

 

 Запрута О.В. 

«Визначення часу за 

годинником» 

Перегляд відеоуроку за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch?v=pJW62

mAw_ys 

 

29.04.2020 

Я досліджую 

світ (ПРО) 

 

 Запрута О.В. 

«Обертання Землі 

навколо власної осі і 

Сонця» 

підручник стор.79, 

https://www.youtube.com/watch?v=PcMzf1

h54ck 

 

30.04.2020 

«Вода та її 

властивості» 

Перегляд відеоуроку за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Nth69

VtlbQ 

 

07.05.2020 

Я досліджую 

світ (ТЕО) 

 

 Запрута О.В. 

«Виготовлення і 

оздоблення виробів 

за допомогою 

зображення схем» 

підручник стор.96, за посиланням 

https://pidruchnyk.com.ua/1307-ya-

doslidzhuyu-svit-voloschenko-2-klas.html 

05.05.2020 

Я досліджую 

світ (ІФО) 

 

 Запрута О.В. 

«Читання 

інформаційних 

знаків. Створення 

власних» 

Перегляд презентації за посиланням 

https://vseosvita.ua/library/informatika-2-

klas-urok-14-7875.html 

 

27.04.2020 

«Приклади 

фіксування 

інформації людиною 

і машиною» 

Перегляд презентації за посиланням 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-

uroku-informatiki-dlya-2-klasu-2-urok-

spriymannya-lyudinoyu-informaci-

vlastivosti-informaci-vidi-informaci-za-

sposobom-spriymannya-zorova-sluhova-

nyuhova-smakov-54429.html 

 

28.04.2020 

Я досліджую 

світ (СЗО 

ГІО) 

 

«Емоції» Перегляд мультфільму «Корисні 

підказки. Школа доброго настрою» 

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

Y-QzskELk 
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 Запрута О.В. «Видатні історичні 

особи, відомі 

земляки» 

Відеоурок за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=jNbPt5

QUCLI 

 

30.04.2020 

Мистецтво 

 

Запрута О.В. 

«Малювання 

графічними 

матеріалами, 

фарбами» 

Вчимося малювати сову 

https://www.youtube.com/watch?v=nLj-

WLP2dl4&t=201s 

 
 

28.04.2020 

«Народні пісні. 

Слухання/виконання 

народних пісень» 

підручник стор.99, за посиланням  

https://pidruchnyk.com.ua/1294-

mistectvo-kalinichenko-2-klas.html 

Пісня «Іди, іди, дощику» 

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

NWmAG58E 

 

05.05.2020 

«Інсценізація пісень, 

музичний супровід» 
підручник стор.103 за посиланням  

https://pidruchnyk.com.ua/1294-

mistectvo-kalinichenko-2-klas.html 

Пісня «Сонячний промінчик» 

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

1TwHvuZ6E 

 

08.05.2020 

Фізична 

культура 

 

Запрута О.В. 

Руханка Перегляд відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=n4gj

0QsaIxc 

 

30.04.2020 

«Рухливі ігри та 

естафети» 
Презентація «Рухливі ігри на уроках 

фізичної культури у 2 класі» 

https://vseosvita.ua/library/ruhlivi-igri-

na-urokah-fizkulturi-v-2-klasi-

6264.html 

 

04.05.2020 

«Загальнорозви-

вальні вправи» 
Ранкова зарядка  

https://www.youtube.com/watch?v=M1

Wlbl4Pv-s 

 

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

41XBOx9LQ 

 

08.05.2020 

Англійська  

мова 

 
Смаженюк С.Л. 

«Одяг» Підручник Урок 4 ст 103 

1. Послухай та повтори. Впр 1-6 

2. Робочий зошит впр. 1 ст. 85. 

https://www.libra-terra.com.ua/na-
dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

 

27.04.2020 

 

«Множина 

іменників» 

1.Повтори назви кольорів (форзац 

підручника) 

29.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jNbPt5QUCLI
https://www.youtube.com/watch?v=jNbPt5QUCLI
https://www.youtube.com/watch?v=nLj-WLP2dl4&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=nLj-WLP2dl4&t=201s
https://pidruchnyk.com.ua/1294-mistectvo-kalinichenko-2-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/1294-mistectvo-kalinichenko-2-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=eLUNWmAG58E
https://www.youtube.com/watch?v=eLUNWmAG58E
https://pidruchnyk.com.ua/1294-mistectvo-kalinichenko-2-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/1294-mistectvo-kalinichenko-2-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=TK1TwHvuZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=TK1TwHvuZ6E
https://www.youtube.com/watch?v=n4gj0QsaIxc
https://www.youtube.com/watch?v=n4gj0QsaIxc
https://vseosvita.ua/library/ruhlivi-igri-na-urokah-fizkulturi-v-2-klasi-6264.html
https://vseosvita.ua/library/ruhlivi-igri-na-urokah-fizkulturi-v-2-klasi-6264.html
https://vseosvita.ua/library/ruhlivi-igri-na-urokah-fizkulturi-v-2-klasi-6264.html
https://www.youtube.com/watch?v=M1Wlbl4Pv-s
https://www.youtube.com/watch?v=M1Wlbl4Pv-s
https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ
https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/
https://www.libra-terra.com.ua/na-dopomohy-vchyteliu/audiododatky/


2. Утвори речення та напиши їх впр7 ст 

104 
«Одяг» Підручник Урок 5 ст 105 

1. Послухай та повтори. Впр 1-

4, вивчи назви одягу. 

2. Робочий зошит впр. 1,2 ст. 86. 

 

04.05.2020 

«Читання слів з 

буквосполученням ir, 

oa, ear, air, ere» 

Підручник Урок 6 ст 106 

1. Послухай та повтори. Впр 

1-5, повтори назви одягу. 

2. Робочий зошит впр. 1 ст. 

87. 

 

06.05.2020 

«Одяг і погода» Підручник Урок 7 ст 107 

1. Послухай та повтори. 

Впр 1-2. 

2. Робочий зошит впр. 

1,2 ст. 88. 

 

08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


