
2 клас 

06.04.-24.04. 
 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 
 

Запрута О.В. 

«Корінь слова. 

Вимова і правопис 

слів з 

ненаголошеними 

звуками Е та И в 

корені слова» 

Перегляд відео-уроку за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=C8yYm

ful8as 

підручник стор.68, впр.3 за посиланням 

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

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

06.04.2020 

 

«Виразне 

читання/слухання 

твору. Пряме й 

переносне значення 

слова» 

підручник стор.84-85, впр.1, 2 (усно),  

4 (письмово) за посиланням 

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

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

07.04.2020 

«Робота з дитячою 

книжкою» 

підручник стор.70-71, впр.1, 2 

(письмово) за посиланням 

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

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

 

08.04.2020 

«Виразне 

читання/слухання 

твору. 

Спільнокореневі 

слова та форми 

слова» 

Перегляд відео за посиланням 

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

teGg7YFJY 
підручник стор.14, впр. 2 

13.04.2020 

«Вірш. Рима, ритм, 

настрій у вірші». 

підручник стор.64-65, за посиланням 

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

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

14.04.2020 

«Будова слова. 

Створення 

письмового 

повідомлення» 

підручник стор.62-63,  впр. 4, за 

посиланням 

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

chitannya-ischenko-2-klas.html 

 

15.04.2020 

«Виразне 

читання/слухання 

твору. Тема тексту, 

його головна думка» 

Тексти для читання з завданнями  

https://yuliaolegovna2kl.blogspot.com/2020

/03/blog-post_53.html 

 

21.04.2020 

РЗМ. Українська 

анімація» 
 «Моя країна Україна»  

Мультфільм за посиланням 

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

WabfAk 

 

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

pAL_Uc 

22.04.2020 
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Математика 
 

Запрута О.В.  
 

 

«Дія ділення. 

Розв’язування задач 

на ділення» 

підручник стор.198-200;  №5,6 08.04.2020 

«Взаємозв’язок дії 

множення і ділення. 

Портал інтерактивних вправ 

https://vchy.com.ua/ 

«Ділення.Вступ» 

09.04.2020 

«Істотні ознаки кола і 

круга» 

Перегляд відео-уроку за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_r86ld

_4so 

 

15.04.2020 

«Таблиці множення 

чисел 2-5 та ділення 

2-5» 

Портал інтерактивних вправ 

https://vchy.com.ua/ 

«Таблиця множення на 2-5» 

16.04.2020 

«Порядок дій у 

виразах без дужок та 

з дужками, коли є дія 

множення і ділення» 

підручник стор.206;  №5,9 22.04.2020 

«Правило множення і 

ділення на 1. 

Розв’язування задач» 

Перегляд відео-уроку за посиланням: 

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

5VYnA 

 

23.04.2020 

Я досліджую 

світ (МОВ) 

 

 Запрута О.В. 

«Візуальні медіа як 

джерело інформації» 

підручник стор.78, за посиланням 

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

doslidzhuyu-svit-voloschenko-2-klas.html 

Відеорозповідь “Цікавинки про слонів” 
https://svitdovkola.org/2/8/media1 

 

09.04.2020 

«Правдива і 

неправдива 

інформація» 

підручник стор.82-84, 

https://svitdovkola.org/2/8/media6 

 

13.04.2020 

«Аудіовізуальні 

медіа» 

https://svitdovkola.org/2/8/media7 

підручник стор.88-90, 

Перегляд відео за посиланням 

https://svitdovkola.org/2/8/media10 

 

23.04.2020 

«Піктограми для 

зображення емоцій» 

Смайли, емодзі, емотикони: чи так все 

просто? 

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 

Я досліджую 

світ (МАО) 
 

 Запрута О.В. 

«Перелічування 

об’єктів, 

вимірювання 

величин» 

Портал інтерактивних вправ 

https://vchy.com.ua/ 

 

16.04.2020 

«Геометричні 

об’ємні фігури» 

Перегляд відео-уроку за посиланням: 

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

87WiRg 

23.04.2020 

https://vchy.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=e_r86ld_4so
https://www.youtube.com/watch?v=e_r86ld_4so
https://vchy.com.ua/
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https://svitdovkola.org/2/8/media7
https://svitdovkola.org/2/8/media10
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Я досліджую 

світ (ПРО) 

 

 Запрута О.В. 

«Повітря та його 

властивості» 

Перегляд відео-уроку за посиланням: 

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

04ZE4c 

09.04.2020 

«Вимірювання 

температури 

повітря» 

Перегляд презентації за посиланням 

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

vimiruvati-temperaturu-povitra-2-klas-

172392.html 

 

17.04.2020 

«Сонце-джерело 

світла і тепла» 

підручник стор.77-78. 23.04.2020 

«Глобус – модель 

Землі» 

підручник стор.79, 

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

h54ck 

24.04.2020 

Я досліджую 

світ (ТЕО) 

 

 Запрута О.В. 

«Моделювання, 

конструювання та 

виготовлення виробів 

із конструктора» 

Вироби з лего 

https://nosorog.net.ua/uk/smartblog/200_sh

cho-rozvyvaye-lego.html 

Створити виріб за власною ідеєю. 

 

07.04.2020 

«Виготовлення 

об’ємних виробів з 

паперу» 

підручник стор.96, за посиланням 

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

doslidzhuyu-svit-voloschenko-2-klas.html 

14.04.2020 

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 

 

21.04.2020 

«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 

 

22.04.2020 

Я досліджую 

світ (СЗО 

ГІО) 

 

 Запрута О.В. 

«Емоції» Перегляд мультфільму «Корисні 

підказки. Школа доброго настрою» 

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

Y-QzskELk 

 

17.04.2020 

«Походження назви 

населеного пункту» 
Творчий проект 24.04.2020 

Мистецтво 
 

Запрута О.В. 

«Кіно як вид 

мистецтва» 

підручник стор.81, за посиланням  
https://pidruchnyk.com.ua/1294-

mistectvo-kalinichenko-2-klas.html 

Мультфільм «Курча в клітиночку» 

https://www.youtube.com/watch?v=Yo5

JBCzC_d8 

 

Вивчити пісню «Щебетала пташечка» 

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

JT92DVAo 

 

07.04.2020 
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«Колір, звук, музика 

в мультфільмах» 
підручник стор.83, за посиланням  

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

mistectvo-kalinichenko-2-klas.html 

 

Мультфільм «Як Петрик П'яточкін 

слоників рахував» 

https://www.youtube.com/watch?v=z1g

ul74YRZo 

 

10.04.2020 

«Малювання 

графічними 

матеріалами, 

фарбами» 

підручник стор.69 14.04.2020 

«Колискові пісні» Колискова «Котику сіренький» 

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

3he1b3c4 

16.04.2020 

«Малювання 

графічними 
матеріалами, 

фарбами» 

підручник стор.73 21.04.2020 

Фізична 

культура 

 

Запрута О.В. 

Дитячий фітнес: 

танцювальна 

аеробіка 

Перегляд відео за посиланням 

 

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

9KW4pgGs 

 

06.04.2020 

«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 

 

10.04.2020 

«Загальнорозви-

вальні вправи» 
Ранкова зарядка  

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

Wlbl4Pv-s 

 

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

41XBOx9LQ 

 

13.04.2020 

Фізичні вправи для 

формування 

постави» 

Ранкова зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=7pG

nVGCLSsk 

 

17.04.2020 

«Фізичні вправи для 

профілактики 

плоскостопості» 

 

Вправи за посиланням 

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

_X_m7mqbQ 

 

21.04.2020 

Англійська 

мова 

 «Прийоми  їжі» Підручник ст. 91 Урок 5 

1. Прослухати і запам’ятати  слова-

breakfast, lunch, dinner, supper 

06.04.2020 

 

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=z1gul74YRZo
https://www.youtube.com/watch?v=z1gul74YRZo
https://www.youtube.com/watch?v=xRj3he1b3c4
https://www.youtube.com/watch?v=xRj3he1b3c4
https://www.youtube.com/watch?v=bpS9KW4pgGs
https://www.youtube.com/watch?v=bpS9KW4pgGs
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.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk
https://www.youtube.com/watch?v=7pGnVGCLSsk
https://www.youtube.com/watch?v=Wd_X_m7mqbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Wd_X_m7mqbQ


 

 
Смаженюк С. Л 

2. Прослухати і повторити впр.1 

3. Прочитати впр.4 і скласти 

речення за зразком 

4. Робочий зошит ст.76 урок 5 

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

Unit 7 

 

 

 

«Здорова і шкідлива 

їжа» 

 

Підручник ст. 92 урок 6 

1. Прослухати читання 

буквосполучення wh, ir, er, ur  

впр 1 і прочитати слова 

2. Прослухай і прочитай впр 4 і 

скажи, що любить їсти Макс. Яка 

їжа корисна, а яка ні? 

3. Робочий зошит ст. 77 впр.1 і 2 

08.04.2020 

«Уподобання в їжі» Підручник ст.93 урок 7 

1. Прослухай впр1, повтори 

2. Прослухай впр. 2 і склади 

речення за зразком 

3. Прочитай вправу і запитай, чи 

любить мама суп і т. д. 

4. Робочий зошит ст.78 Урок 7 

10.04.2020 

«Story Time» Підручник ст. 94-95. Урок 8 

1. Прослухай і покажи малюнок 

2. Прочитай речення 

3. Спробуй скласти розповідь за 

малюнками 

4. Робочий зошит ст.79 Урок 8 

13.04.2020 

«Улюблені 

продукти» 

Робочий зошит ст. 80-81 

1. Напиши, що ти любиш, що ні 

2. Прочитай текст на ст. 99 

підручника і встав пропущені 

слова впр. 1 ст.81 

15.04.2020 

«Пори року» Підручник ст.100 Урок 1 

1. Прослухай і прочитай впр1 і 2 і 

запам’ятай слова-cold, hot, rain, 

snow, winter, spring,summer, 

autumn 

2. Впр. 5 Коли твій день 

народження? 

3. Робочий зошит ст.82 виконай 

вправи 

https://www.libra-terra.com.ua/na-

dopomohy-vchyteliu/audiododatky/ 

Unit 8 

17. 04.2020 

«Дозвілля» Підручник ст.101 Урок 2 

1. Прослухай, прочитай і 

22.04.2020 

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


запам’ятай вірш 

2. Робочий зошит ст.83 впр. 1 

 

«Погода і дозвілля» Підручник ст. 102 Урок 3 

1. Прослухай і прочитай слова із 

буквосполученням igh впр 1 

2. Прослухай і прочитай впр.4 і 5 

3. Робочий зошит ст.84 Урок 3 

виконай вправи 

24.04.2020 

 

 


