
Графік дистанційного навчання для учнів 2 класу 

з 31.01.2022 по 04.02.2022 

 

 
Дата Предмет  Тема  Завдання  

31.01 

 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Читання з 

передбаченням. 

Зв’язок між 

заголовком і змістом 

тексту. 

Підр. с. 22  

Прочитати текст, виписати прислів’я і 

приказку. Вивч. правило. 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Виразне 

читання\слухання 

твору. Аналіз твору. 

Лексичне значення 

твору. 

Підр. с. 22 

Намалювати персонажа «Хочу- Можу-

Треба» таким, як ви його уявляєте. 

Записати три свої найзаповітніших 

бажання. 

Математика 

Запрута О.В. 

Поняття «змінна». 

Обчислення значень 

виразів із змінною на 

одну –дві дії. 

Переглянути відео 

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

U6SUnA 

Підр. с. 156-157 

Вивчити правило 

№2 (усно) 

№3, 5 (письмово) 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Прості 

спостереження\ 

досліди. Добування 

олії з насіння 

соняшника. 

Переглянути відео 

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

Jym5_rA 

 

Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

Загальнорозвивальні 

вправи в русі. 

Рухливі ігри та 

естафети. 

https://youtu.be/SfKOo53Bw_k 

 

01.02 

 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Виразне 

читання\слухання 

твору. Вибіркове 

читання. 

Списування, письмо 

під диктовку. 

Онлайн-урок  

Підр. с. 22 

Впр. 1,2 (усно), 

Впр. 3 списати за зразком 

Англійська 

мова  

Тварини у зоопарку. 

Повторення 

вивченого. Усні 

розповіді по темі. 

 Урок у Meet Час 09.25 

Урок 11 ст 72 

Математика 

Запрута О.В. 

Складання 

математичних 

виразів із змінною - 

суми і різниці. 

Розв’язування задач 

вивчених видів. 

Онлайн-урок 

Підр. с. 157 №7, №8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WzUTQU6SUnA
https://www.youtube.com/watch?v=WzUTQU6SUnA
https://www.youtube.com/watch?v=Oec-Jym5_rA
https://www.youtube.com/watch?v=Oec-Jym5_rA
https://youtu.be/SfKOo53Bw_k


Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

 Загальнорозвивальні 

вправи в русі. 

Рухливі ігри та 

естафети. 

https://youtu.be/NaQ7rwGMqpc 

https://youtu.be/TTuSlmnc8Vs 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Виконання простих 

завдань на основі 

зібраних (наявних) 

даних та завдань,що 

описані в 

математичних 

текстах, в т.ч. й 

сюжетних задачах, із 

застосуванням 

простих моделей. 

Підр. с. 157 

№1, №2 (усно) 

№3, №4 (письмово) 

Переглянути   відео 

https://www.youtube.com/watch?v=0Wrag8a

cOiA 

 

02.02 

 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Аналіз художнього 

тексту: риси 

характеру, вчинки 

персонажів. 

Переглянути 

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

uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-

280643.html 

 

Підр. с.24 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

РЗМ. Створення 

діалогу. Правила 

оформлення діалогу 

на письмі. 

Онлайн-урок 

Переглянути презентацію 

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

uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-

280643.html 

 

Математика 

Запрута О.В. 

Перевірка 

правильності 

виконання дій. 

Додавання та 

віднімання 

іменованих чисел. 

Задача на три дії, яка 

є комбінацією 

простих задач 

вивчених видів. 

Онлайн-урок 

Підр. с. 135-136 №1, №2(усно); №3 

(письмово) 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Спостереження за 

розвитком подій, 

експериментів, 

досягнення 

результатів. 

Комунікація для 

пошуку необхідних 

ресурсів. 

Підручник с. 28-29 опрацювати 

ілюстрацію, дати відповіді на запитання 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

 

 Англійська 

мова 

 Виконання 

діагностичної роботи 

з теми «Моя 

тваринка». 

Завдання з аудіювання у вайбер, впр 1,2 ст 

61  РЗ 

https://youtu.be/NaQ7rwGMqpc
https://youtu.be/TTuSlmnc8Vs
https://www.youtube.com/watch?v=0Wrag8acOiA
https://www.youtube.com/watch?v=0Wrag8acOiA
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-280643.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-280643.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-280643.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-280643.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-280643.html
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-ukrainskoi-movi-po-temi-dialog-280643.html
https://svitdovkola.org/2/6


03.02 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Репліка в діалозі: 

звертання, 

привітання, 

прощання, 

вибачення, подяка, 

побажання тощо. 

Види інформації: 

текстова, графічна, 

звукова. 

Онлайн-урок 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 30-31 

Опрацювати текст, дати відповіді на 

запитання 1, 2, 3. 

 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Діалог. Імпровізація 

у грі. Репліка як 

словесний складник 

висловлювання. 

Правила оформлення 

діалогу на письмі. 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 32 

Дати відповіді на запитання 5, 6. 

 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

Створення 

візуальних образів за 

допомогою цяток, 

плям, ліній тощо 

різних кольорів та їх 

відтінків. 

Дотримання 

охайності та правил 

техніки безпеки. 

Презентація власної 

творчості. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=j6GNUN

mTk5U 

 

Намалювати малюнок 

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

-i6Tk 

 

Підр. ст.68-69 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

Засоби виразності. 

Слухання музичного 

твору. Імпровізація, 

робота з асоціаціями.   

Прослухати музичний твір, дати відповіді 

на запитання 

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

ceLBQfutpM 

Повторити пісню «Левеня» 

https://www.youtube.com/watch?v=he5PxFJ

v2Sk 

Розучити пісню «Кенгуру» 

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

AImuQ 

 

Підр. ст. 66-67 

 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Прості 

спостереження\ 

досліди. Сезонні 

зміни в природі. 

Онлайн-урок 

Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=L5N8t_9

aOAc 

Жива природа: 

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

pKQWM 

 

https://svitdovkola.org/2/6
https://svitdovkola.org/2/6
https://www.youtube.com/watch?v=j6GNUNmTk5U
https://www.youtube.com/watch?v=j6GNUNmTk5U
https://www.youtube.com/watch?v=WXkiRP-i6Tk
https://www.youtube.com/watch?v=WXkiRP-i6Tk
https://www.youtube.com/watch?v=-ceLBQfutpM
https://www.youtube.com/watch?v=-ceLBQfutpM
https://www.youtube.com/watch?v=he5PxFJv2Sk
https://www.youtube.com/watch?v=he5PxFJv2Sk
https://www.youtube.com/watch?v=jEKyYPAImuQ
https://www.youtube.com/watch?v=jEKyYPAImuQ
https://www.youtube.com/watch?v=L5N8t_9aOAc
https://www.youtube.com/watch?v=L5N8t_9aOAc
https://www.youtube.com/watch?v=7XzXyVpKQWM
https://www.youtube.com/watch?v=7XzXyVpKQWM


04.02 

 

Математика 

Запрута О.В. 

Вправи на додавання 

однакових доданків. 

Розв’язування задач 

за схематичними 

малюнками. 

Онлайн-урок 

Підр. с. 143-144 №1, 2, 3(усно); №4 

(письмово) 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Робота з 

пластиліном, 

полімерною глиною 

чи солоним тістом. 

Безпечні прийоми 

праці. Демонстрація 

результатів власної 

діяльності. 

Онлайн-урок 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 32-33 

Виконати практичне завдання №4 с.32 

Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

Загальнорозвивальні 

вправи в русі. 

Рухливі ігри та 

естафети. 

https://youtu.be/sUKjzLYhotY 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Аналіз власних 

звичок. Чого хоче 

кожна людина. Чому 

люди дотримуються 

правил. 

Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=N6P542I

pLvA 

 

Англійська 

мова 

 Що я роблю     

вдень.  

 

Урок у Meet Час 08.30 

Урок 1 ст 74 

 

https://svitdovkola.org/2/6
https://youtu.be/sUKjzLYhotY
https://www.youtube.com/watch?v=N6P542IpLvA
https://www.youtube.com/watch?v=N6P542IpLvA

