
План роботи 

дистанційного навчання 

в період карантину 

з учнями 2 класу 

(12.05.2020р.-22.05.2020р.) 
 

Предмет/ 

Вчитель 

 

Тема уроку Завдання Термін 

виконання 

Українська 

мова 

 

Запрута О.В. 

«Частини тексту» Підручник Ч.2 стор.70-71, впр.1, 2, 5 

(усно), 3(письмово) за посиланням 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-

klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-

bolshakova-2 

 

12.05.2020 

 

«Тема та головна 

думка тексту» 

Підручник Ч.2 стор.73-74 за посиланням 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-

klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-

bolshakova-2 

Викинати письмові завдання до тексту. 

13.05.2020 

Тест 

компетентностей №4 

Діагностична робота 18.05.2020 

«Віршовані твори» Підручник Ч.2 стор.78, впр.1, 2  

посиланням https://4book.org/uchebniki-

ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-

chitannya-2-klas-bolshakova-2 

 

19.05.2020 

«Виразне 

читання/слухання 

твору» 

Підручник Ч.2 стор.82, впр. 2(письмово), 

3(усно) за посиланням; 84 1 (письмово), 

2(усно) 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-

klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-

bolshakova-2 

 

20.05.2020 

Математика 

 

Запрута О.В.  
 

 

«Таблиця множення 

числа 7 і таблиця 

ділення на 7 

(ознайомлення)» 

Підр.212-214, №7,8 (письмово) 

Відеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=3WeIA

BdWm2U 

 

13.05.2020 

«Задачі на 2-3 дії 

одного або різних 

ступенів» 

Підр.215, №5,7 (письмово) 

 

14.05.2020 

«Таблиця множення 

числа 8 і таблиця 

ділення на 8 

(ознайомлення)» 

Розучуємо таблицю 

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

si8M 

Відеоурок 

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

fw4f8 

 

20.05.2020 

«Теми, емоційно-

ціннісне 

Підручник Ч.2 стор.72-73 за посиланням 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-

12.05.2020 

 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2
https://www.youtube.com/watch?v=3WeIABdWm2U
https://www.youtube.com/watch?v=3WeIABdWm2U
https://www.youtube.com/watch?v=iy_p_jysi8M
https://www.youtube.com/watch?v=iy_p_jysi8M
https://www.youtube.com/watch?v=_aIxFNfw4f8
https://www.youtube.com/watch?v=_aIxFNfw4f8
https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-bolshakova-2


Я досліджую 

світ (МОВ) 

 

 Запрута О.В. 

навантаження 

медіатекстів» 

klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-

bolshakova-2 

Впр.1,2(усно), 3(письмово) 

«Ключові слова у 

висловлюванні» 

Підручник Ч.2 стор.83 за посиланням 

https://4book.org/uchebniki-ukraina/2-

klass/ukrayinska-mova-ta-chitannya-2-klas-

bolshakova-2 

Впр.1,2(усно), 3(письмово) 

21.05.2020 

Я досліджую 

світ (МАО) 

 

 Запрута О.В. 

«Виконання 

математичних 

завдань на основі 

зібраних даних» 

Стор.218-219 №8,9 14.05.2020 

«Виконання 

арифметичних дій з 

числами» 

Самостійна робота 

https://naurok.com.ua/samostiyna-robota-z-

matematiki-176712.html 

 

21.05.2020 

Я досліджую 

світ (ПРО) 

 

 Запрута О.В. 

«Значення води у 

природі та житті 

людини» 

Відео 

https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2

RqQNQc 

 

15.05.2020 

«Все пов’язане з 

усім» 

Діагностична робота 22.05.2020 

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 

12.05.2020 

«Виготовлення і 

оздоблення виробів 

за допомогою 

зображення схем» 

Підр.стор.112 19.05.2020 

Я досліджую 

світ (СЗО 

ГІО) 

 

 Запрута О.В. 

«Навчання і 

відпочинок» 
Перегляд мультфільму 

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

8R306SU0 
 

22.05.2020 

Мистецтво 

 

 Запрута О.В. 

«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 

 

12.05.2020 

«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 

19.05.2020 
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Фізична 

культура 

 

Запрута О.В. 

Вправи з м’ячем Перегляд відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ0

hxGNwW_4 

 

15.05.2020 

«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 

 

18.05.2020 

Англійська  

мова 

 
Смаженюк С.Л 

Аудіювання 

Сторі-телінг 

Підручник Урок 8 ст 108 

1. Послухай та повтори.прочитай 

Впр 1 

2. Робочий зошит впр. 1 ст. 89. 

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

 

13.05.2020 

 

 Письмо 

«Одяг» 

1.Повтори назви кольорів (форзац 

підручника) 

2. Напиши, який одяг  є у тебе 

15.05.2020 

«Одяг» Підручник Урок 9 ст 109 

1. Послухай та повтори. Впр 1-

4, вивчи пісню. 

2. Робочий зошит впр. 1 ст. 90. 

 

18.05.2020 

Конструкція « Я 

одягнений …» 

Говоріння 

Підручник Урок 10 ст 109 

Розкажи про  одяг Трейсі і Люка 

20.05.2020 

«Одяг і погода» Підручник Урок 11 ст 107 

1. Послухай та повтори. 

Впр 1-5. 

2. Робочий зошит впр. 1 

ст. 91. 

 

22.05.2020 
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