
Графік дистанційного навчання для учнів 2 класу з 30.05.2022 по 03.06.2022 

Дата  Час  Предмет  Тема Завдання 

30.05. 08.30-9.10 Українська 
мова Запрута 

О.В. 

Виразне читання\ 

слухання твору. Робота з 

текстом. 

Підр. стор. 78. Прочитайте текст, сформулюйте його 

головну думку. 

09.25-10.05  Українська 
мова Запрута 

О.В. 

Робота з текстом. 

Завдання, спрямовані на 

формування та 

відпрацювання умінь та 

навичок. 

Підр. стор. 78. Спишіть абзац, до якого підходить назва 

«Сонечко образилося». 

10.20-11.00 Математика 
Запрута О.В. 

Виконання 

арифметичних дій з 

числами. 

Підр. с. 148 

№ 1020, 1021.  

11.25-12.05 Фізична 
культура Бабій 

Ж.Ю 

Стрибкові вправи https://www.youtube.com/watch?v=dlx8MmVmyEE 
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel 

 

12.30-13.10 ЯДС Запрута 
О.В. 

Правила поведінки в 

довкіллі. 

Онлайн-урок о 12:30 за посиланням: 

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

 

31.05. 08.30-9.10 Українська мов 
Запрута О.В. 

Виразне читання\ 

слухання твору. Робота з 

текстом. 

Онлайн-урок о 08:30 за посиланням: 

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

Підр. стор.78 Вправлятись у виразному читанні тексту. 

09.25-10.05  Англійська 
мова 

Смаженюк С.Л. 

Повторення лексико-

граматичного матеріалу 

з теми «День школяра» 

 

 

Урок у Meet Час 09.25 

 

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

10.20-11.00 Українська мов 
Запрута О.В. 

(взаємозаміна) 

Завдання, спрямовані на 

формування та 

відпрацювання умінь та 

навичок. 

Підр. стор. 78.Випишіть з тексту багатозначні слова. 

11.25-12.05 Математика 
Запрута О.В. 

Виконання 

арифметичних дій з 

числами під час 

розв’язування завдань та 

Підр. с. 149. 

№ 2022, 2025. 

https://www.youtube.com/watch?v=dlx8MmVmyEE
https://www.youtube.com/watch?v=bOAepb5ePeg&ab_channel
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn


конкретних життєвих 

проблем, описаних у 

математичних задачах. 

12.30-13.10 ЯДС Запрута 
О.В. 

Життєві проблеми, які 

розв’язуються 

математичним шляхом, 

їх розв’язання з опорою 

на прості математичні 

моделі. 

Підр. с. 149. 

№ 1028, 1029. 

01.06. 08.30-9.10 Англійська 
мова 

Смаженюк С.Л. 

Повторення лексико-

граматичного матеріалу 

з теми «Моя сім’я» 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ&ab 

 

  

09.25-10.05  Математика 
Запрута О.В. 

Виконання 

арифметичних дій з 

числами під час 

розв’язування завдань та 

конкретних життєвих 

проблем, описаних у 

математичних задачах. 

Підр. стор. 150 №1034, 1035. 

10.20-11.00 Українська 
мова Запрута 

О.В. 

Виразне читання \ 

слухання твору. Робота 

з текстом. 

Підр. стор. 32 Впр. 2 

11.25-12.05 Українська 
мова Запрута 

О.В. 

Завдання, спрямовані на 

формування та 

відпрацювання умінь та 

навичок. 

Підр. стор. 32 Впр. 1 

12.30-13.10 ЯДС Запрута 
О.В 

Безпека в мережах. 

Вікові обмеження на 

перегляд сторінок і 

створення акантів. 

Перегляньте навчальне відео 

https://www.youtube.com/watch?v=vowOW1aYscM 

 

 

02.06. 08.30-9.10 ЯДС  

Запрута О.В. 

(взаємозаміна) 

Сервірування столу. 

Приготування простих 

страв. 

Перегляньте відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=51uipKksYAQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UEfpsIPMvQ&ab
https://www.youtube.com/watch?v=vowOW1aYscM
https://www.youtube.com/watch?v=51uipKksYAQ


https://www.youtube.com/watch?v=apEUlm8rwZM 

 

09.25-10.05  ЯДС 

Запрута О.В. 

(взаємозаміна) 

Ситуації, коли інші 

потребують допомоги. 

Важливість добрих 

вчинків для людини. 

Підр. стор. 117. 

10.20-11.00  
ЯДС Запрута 

О.В. 

Практичне застосування 

умінь з різних видів 

мовленнєвої діяльності 

в навчальних і життєвих 

ситуаціях. 

Онлайн-урок о 10:20 за посиланням: 

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

 

11.25-12.05 ЯДС Запрута 
О.В. 

Практичне застосування 

умінь з різних видів 

мовленнєвої діяльності 

в навчальних і життєвих 

ситуаціях. 

Відео-урок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=u3YlrxJvtEk 

 

12.30-13.10 ЯДС Запрута 
О.В. 

 

Водойми рідного краю. 

 

Відео-урок за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=DDLeUWz_Zy0 

 

 

03.06. 08.30-9.10 Англійська 
мова Смажеюк 

С.Л. 

Повторення лексико-

граматичного матеріалу 

«Мої друзі» 

 

Урок у Meet Час 08.30 

 

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

09.25-10.05  Математика 
Запрута О.В. 

Виконання 

арифметичних дій з 

числами під час 

розв’язування завдань та 

конкретних життєвих 

проблем, описаних у 

математичних задачах. 

Онлайн-урок о 9:25 за посиланням: 

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

 

10.20-11.00 ЯДС 

Запрута О.В. 

Практичне застосування 

умінь з різних видів 

Підр. стор. 36-37. Виразно проситати текст.  

https://www.youtube.com/watch?v=apEUlm8rwZM
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://www.youtube.com/watch?v=u3YlrxJvtEk
https://www.youtube.com/watch?v=DDLeUWz_Zy0
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh


(взаємозаміна) мовленнєвої діяльності 

в навчальних і життєвих 

ситуаціях. 

11.25-12.05 ЯДС 

Запрута О.В. 

Розв’язування 

практичних завдань у 

власному побуті. 

Правила безпечної 

поведінки. 

Перегляньте відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=gf8P_TIzUbI 

 

12.30-13.10 ЯДС 

Запрута О.В. 

Правила пішохідного 

руху. Правила 

поведінки в 

громадських місцях. 

Перегляньте відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=4Xq9BqVyH1w 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gf8P_TIzUbI
https://www.youtube.com/watch?v=4Xq9BqVyH1w

