
Графік 

дистанційного навчання для учнів 2 класу 

з 09.05.2022 по 13.05.2022 

 

 

Дата  Час  Предмет  Тема  Завдання  
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08.30-9.10 Українська мова  

Запрута О.В. 

Пошук у тексті необхідної 

інформації. Український 

алфавіт. 

Підр. стор. 69. Навчитися виразно читати вірші. 

Вивчити правило стор. 69. Повторити алфавіт. 

09.25-10.05 Українська мова  

Запрута О.В. 

Виразне читання/ слухання 

твору. Обговорення 

прочитаного/ прослуханого. 

Поділ слів на склади. 

Підр. стор. 70. Прочитайте текст. Випишіть 

підкреслені слова, поділіть їх для переносу. 

Вивчити правило на стор. 70. 

 

10.20-11.00 
Математика 

Запрута О.В. 

Таблиця множення числа 9 і 

таблиця ділення на 9. 

(ознайомлення) 

Онлайн-урок о 10:20 за посиланням: 

https://meet.google.com/iff-usvz-vfh 

 

Підр. с. 217 

№ 7, 8. 
11.25-12.05 Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 
Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xq

BiK4 

https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=28&v=0DPyqYslf8U&feature=emb_logo

&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD

%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0

%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0 

 

 
12.30-13.10 ЯДС 

Запрута О.В. 

Прості спостереження/ 

досліди. Повітря та його 

властивості. 

Переглянути відео урок за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy2KPkMcILI 

 

https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4
https://www.youtube.com/watch?v=CqOr8xqBiK4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=0DPyqYslf8U&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=0DPyqYslf8U&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=0DPyqYslf8U&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=0DPyqYslf8U&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=0DPyqYslf8U&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=Oy2KPkMcILI
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08.30-9.10 Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

(взаємозаміна) 

Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15

&v=D1oUKSmtFdw&feature=emb_logo 

 
09.25-10.05 Англійська мова 

Смаженюк С.Л.  

Одяг відповідно до погоди 

Аудіювання 

 

 Урок у Meet Час 09.25 

Урок 7 ст 88 РЗ 

https://meet.google.com/wqu-reqb-stn  

 

10.20-11.00 
Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 
Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

Урок у Meet Час  

https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM 

 
11.25-12.05 Мистецтво Гут Л.В. 

(взаємозаміна) 

Інсценізація пісень, 

музичний супровід. 

Малювання графічними 

матеріалами, фарбами. 

Дотримання охайності та 

правил техніки безпеки. 

Презентація власної 

творчості. 

Відеоматеріал 

https://www.youtube.com/watch?v=e3vdsr0rp8M 

Розучування пісні 

https://www.youtube.com/watch?v=ap_L4wmuH2o 

 

12.30-13.10 Мистецтво Гут Л.В. 

(взаємозаміна) 

Інсценування пісні-гри. 

Вирізування, 

конструювання з паперу та 

інших підручних 

матеріалів. Дотримання 

охайності та правил техніки 

безпеки. Презентація 

власної творчості. 

Виконати аплікацію 

https://www.youtube.com/watch?v=ioAEwT3jdQk 
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. 08.30-9.10 Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

Сторі тайм 

 

 

Урок у Meet Час 08.30 

Урок 8 ст 108 

https://meet.google.com/wqu-reqb-stn  

https://www.youtube.com/watch?v=0oDsYByzcnI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=D1oUKSmtFdw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=D1oUKSmtFdw&feature=emb_logo
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://www.youtube.com/watch?v=Lf0YdjKvGHM
https://www.youtube.com/watch?v=e3vdsr0rp8M
https://www.youtube.com/watch?v=ap_L4wmuH2o
https://www.youtube.com/watch?v=ioAEwT3jdQk
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn


09.25-10.05 Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

(взаємозаміна) 

 

Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pqWjhNox3gY&

ab_channel=ValeriGulko 

 

 

10.20-11.00 
Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

(взаємозаміна) 

Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWpw3oCSeKc

&ab_channel=ValeriGulko 

 
11.25-12.05 Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

(взаємозаміна) 

Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28

&v=7UIHVxIDc8M&feature=emb_logo&ab_channe

l=GalinavikK2309 

 
12.30-13.10 Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

(взаємозаміна) 

Діагностична робота з 

читання 

Впр 8 ст 111( текст для читання), завдання у 

вайбері 
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08.30-9.10 Мистецтво Гут Л.В. Порівняння природних 

форм, образів довкілля з їх 

художнім трактуванням. 

Вирізування, 

конструювання з паперу та 

інших підручних 

матеріалів. Дотримання 

охайності та правил техніки 

безпеки. Презентація 

власної творчості. 

Відеоматеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=NteMMj1867w 

 

09.25-10.05 Мистецтво Гут Л.В. Порівняння природних 

форм, образів довкілля з їх 

художнім трактуванням. 

Вирізування, 

конструювання з паперу та 

інших підручних 

матеріалів. Дотримання 

охайності та правил техніки 

Відеоматеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=NteMMj1867w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pqWjhNox3gY&ab_channel=ValeriGulko
https://www.youtube.com/watch?v=pqWjhNox3gY&ab_channel=ValeriGulko
https://www.youtube.com/watch?v=kWpw3oCSeKc&ab_channel=ValeriGulko
https://www.youtube.com/watch?v=kWpw3oCSeKc&ab_channel=ValeriGulko
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=7UIHVxIDc8M&feature=emb_logo&ab_channel=GalinavikK2309
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=7UIHVxIDc8M&feature=emb_logo&ab_channel=GalinavikK2309
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=7UIHVxIDc8M&feature=emb_logo&ab_channel=GalinavikK2309
https://www.youtube.com/watch?v=NteMMj1867w
https://www.youtube.com/watch?v=NteMMj1867w


безпеки. Презентація 

власної творчості. 
 

10.20-11.00 
Мистецтво Гут Л.В. 

(взаємозамніа) 

Інсценізація пісень, 

музичний супровід. 

Малювання графічними 

матеріалами, фарбами. 

Дотримання охайності та 

правил техніки безпеки. 

Презентація власної 

творчості. 

Відеоматеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=2VWSQihqcks 

Продовження вивчення пісні 

 

11.25-12.05 Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

(взаємозаміна) 

Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

https://www.youtube.com/watch?v=203qt361

QDo&ab_channel=FreshMotion 
 

12.30-13.10 Мистецтво Гут Л.В. 

(взаємозамніа) 

Інсценування пісні-гри. 

Вирізування, 

конструювання з паперу та 

інших підручних 

матеріалів. Дотримання 

охайності та правил техніки 

безпеки. Презентація 

власної творчості. 

 Пофантазуй і утвори транспорт, який нагадує 

звірів, комах, риб тощо 

https://www.youtube.com/watch?v=JpPdTfcNICk 
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08.30-9.10 Англійська мова 

Смажеюк С.Л. 

Одяг моєї ляльки Урок у Meet Час 08.30 

Урок 9 ст 109 

https://meet.google.com/wqu-reqb-stn 
09.25-10.05 Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

(взаємозаміна) 

Діагностична робота з  

письма 

Завдання 1 ст 91, 93 описати одяг ляльки 

(робочий зошит) 

 

10.20-11.00 
Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

 

Загальнорозвивальні 

вправи. Рухливі ігри 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524 

 
11.25-12.05 Мистецтво Гут Л.В. 

(взаємозамніа) 

Сприймання творів різних 

видів мистецтва. Засоби 

виразності твору. 

Порівняння природних 

Робота з підручником (с.102) 

Перевір свої досягнення. Завдання Лясольки 

Пригадай вивчені пісні, виконай із них ту, що 

https://www.youtube.com/watch?v=2VWSQihqcks
https://www.youtube.com/watch?v=203qt361QDo&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=203qt361QDo&ab_channel=FreshMotion
https://www.youtube.com/watch?v=JpPdTfcNICk
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://www.youtube.com/watch?v=OB8Lq8go524


форм, образів довкілля з їх 

художнім трактуванням. 

Дотримання охайності та 

правил техніки безпеки. 

Презентація власної 

творчості. 

найбільше сподобалась. 

 

12.30-13.10 Мистецтво Гут Л.В. 

(взаємозамніа) 
Елементарна стилізація 

форм оздоблювальних 

елементів різних видів 

декоративно-прикладного 

мистецтва. Дотримання 

охайності та правил техніки 

безпеки. Презентація 

власної творчості. 

Робота з підручником (с.103) 

Перевір свої досягнення. Завдання Барвика 

Відеоматеріал: 

https://www.youtube.com/watch?v=vAIVHLl93FQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vAIVHLl93FQ

