
Графік дистанційного навчання для учнів 2 класу 

з 07.02.2022 по 11.02.2022 

 
Дата 

 

Предмет  Тема  Завдання  

07.02. Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Читання з 

передбаченням. 

Робота з лексичним 

значенням слова. 

Споріднені слова. 

Підр. с. 22 Перечитайте текст «Дракончик 

Хочу-Можу-Треба», зверніть увагу на 

підкреслені слова. 

 

Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

Загальнорозвивальні 

вправи з малим 

м'ячем (тенісни) 

Відеоматеріали будуть надіслані у Viber 

групу 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Виразне 

читання\слухання 

твору. Обговорення 

прочитаного\ 

прослуханого. 

Аналіз твору.  

Онлайн-урок 

Стор. 23 Гра-дослідження; Завд. 1,2,3. 

Вивч. правило. 

Математика 

Запрута О.В. 

Дія множення і її 

суть. Знак дії 

множення. 

Розв’язування задач 

вивчених видів. 

Онлайн-урок 

Підр. стор.176 №2, стор. 177 №3. 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Прості 

спостереження\ 

досліди. Календар. 

Рік, пори рокуй 

місяці. 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 34 

Опрацювати текст, дати відповідь на 

запитання. 

 

08.02. Англійська 

мова 

Смаженюк 

С.Л. 

Дні тижня  Урок у Meet Час 09.25 

Урок 2 ст 76 

Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

Загальнорозвивальні 

вправи з футбольним 

м'ячем 

Відеоматеріали будуть надіслані у Viber 

групу 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Виразне 

читання\слухання 

твору. Інтерпретація 

художнього тексту. 

Мовні явища в 

тексті. 

Онлайн-урок 

Підр. с. 24 

Прочитати текст. Зверніть увагу на 

виділені слова. Випишіть спочатку 

споріднені слова, а потім – форми одного 

слова. 

Стор. 23 

Впр. 4 (письмово) 

Математика 

Запрута О.В. 

Вправи на заміну 

додавання 

множенням і 

Онлайн-урок 

Підр. стор.177 №4, №5, №7. 

 

https://svitdovkola.org/2/6


множення 

додаванням. 

Розв’язування задач 

вивчених видів. 

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. 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 35-36 

Опрацювати текст, дати відповіді на 

запитання 1 (усно), 3, 4 (письмово) 

 

09.02. Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Виразне читання\ 

слухання твору. 

Вибіркове читання. 

Аналіз художнього 

тексту: риси 

характеру, вчинки 

персонажів. Пошук у 

тексті відповідних 

мовних явищ. 

Онлайн-урок 

Прочитайте текст, правильно інтонуючи 

речення. 

Підр. с.25 

З’ясуй значення підкреслених слів. Спиши 

їх. Постав у них наголос. 

Українська 

мова  

Запрута О.В. 

Робота з дитячою 

книжкою. 

Літературні казки і 

оповідання 

українських і 

іноземних авторів. 

Підр. стор.26 

Прочитайте вірш П.Воронька «В лісі є 

зелена хата». Вивчіть його напам’ять. 

Впр. 2 (письмово) 

Математика 

Запрута О.В. 

Вправи на заміну 

додавання 

множенням і 

множення -

додаванням. Назви 

компонентів та 

результату дії 

множення. 

Онлайн-урок 

Підр. стор.178 №1 (усно), стор. 179 №3, 

№4 (усно). 

Вивчити правила на стор. 179 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Прогнозування 

розвитку подій. 

Порівняння 

результатів 

відповідно до 

висловлених 

припущень. 

 с. 25 опрацювати схему, дати відповіді на 

запитання 1,2,4,  (усно), 3 (письмово).  

Поведінка кого з героїв є небезпечною? 

Поясніть.  

 

 Англійська 

мова 

Смаженюк 

С.Л. 

Розповідаємо про 

себе  

 

Урок у Meet Час 08.30 

Урок 3 ст 77 

https://svitdovkola.org/2/6


10.02. Мистецтво 

Гут Л.В. 

Інсценізація, 

створення 

театральних образів. 

Створення 

візуальних образів.  

Дотримання 

охайності та правил 

техніки безпеки. 

Презентація власної 

творчості. 

Переглянути відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=WCjHa0

ofNFo 

Виконати інсценізування вірша 

Н.Карпенко «Парад планет» (ст.70-71) 

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

yTYm4 

 

Мистецтво 

Гут Л.В. 

Імпровізація 

засобами пантоміми, 

створення 

театральних образів. 

Малювання 

графічними 

матеріалами, 

фарбами. 

Дотримання 

охайності та правил 

техніки безпеки. 

Презентація власної 

творчості.  

Переглянути мультфільм (фрагмент) 

«Майл з планети майбутнього» 

https://www.youtube.com/watch?v=FGjS8rK

1e4s 

Затемнення і розбілення кольору. Техніка 

набризку, переглянути відеоматеріал 

Створити космічний пейзаж (гуаш) (ст.72-

73) 

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

qxhw 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Умови 

безпосереднього 

спілкування. Види 

інформації: текстова, 

графічна, звукова. 

Перетворення 

інформаці. 

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. 

Перегляд 

мультфільму. 

Афіша. Анотація.  

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 37 

Дати відповіді на запитання 1,2 (усно) 

Переглянути мультфільм 

https://svitdovkola.org/2/6/media9 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Прості 

спостереження\ 

досліди. Рік, пори 

року і місяці. 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 38 

Дати відповіді на запитання 3,4 (усно) 

 

 

11.02. Англійська 

мова 

Смаженюк 

С.Л. 

   Я плаваю, як риба 

 

 

Урок 4 ст 778 

Прослухати аудіо запис у вайбер, 

прочитати і заспівати 

https://www.youtube.com/watch?v=WCjHa0ofNFo
https://www.youtube.com/watch?v=WCjHa0ofNFo
https://www.youtube.com/watch?v=RbvGOnyTYm4
https://www.youtube.com/watch?v=RbvGOnyTYm4
https://www.youtube.com/watch?v=FGjS8rK1e4s
https://www.youtube.com/watch?v=FGjS8rK1e4s
https://www.youtube.com/watch?v=7_eUlmvqxhw
https://www.youtube.com/watch?v=7_eUlmvqxhw
https://svitdovkola.org/2/6
https://svitdovkola.org/2/6
https://svitdovkola.org/2/6/media9
https://svitdovkola.org/2/6


Фізична 

культура 

Бабій Ж.Ю. 

Загальнорозвивальні 

вправи з малим 

гумовим м'ячем 

Відеоматеріали будуть надіслані у Viber 

групу 

Математика 

Запрута О.В. 

Розв’язування задач 

на додавання 

однакових доданків 

із заміною додавання 

множенням. Назви 

компонентів та 

результату дії 

множення. 

Онлайн-урок 

Підр. стор.180 №6, №7. 

 Повторити правила. 

 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Робота з тканиною 

та нитками. 

Оздоблення виробів 

за власним задумом. 

Безпечні прийоми 

праці. Демонстрація 

результатів власної 

діяльності. 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 38 

Виконати практичне завдання №5 с.38 

ЯДС 

Запрута О.В. 

Мрії,бажання і 

потреби кожної 

людини. Правила 

безпечної поведінки 

вдома. 

Онлайн-урок 

Електронний підручник 

https://svitdovkola.org/2/6 

с. 39 

Розглянь комікс.  

Відеоролик «Правила поведінки за 

столом» https://svitdovkola.org/2/6/media11 

 

 

 

 

https://svitdovkola.org/2/6
https://svitdovkola.org/2/6
https://svitdovkola.org/2/6/media11

