
Графік 

дистанційного навчання для учнів 2 класу 

з 23.05.2022 по 24.05.2022 

 

Дата  Час  Предмет  Тема  Завдання  
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08.30-9.10 Українська мова  

Запрута О.В. 

Велика буква в іменах 

людей, кличках тварин і 

деяких географічних назвах. 

Підр. стор. 26. Впр. 2 Списати речення, 

вставляючи клички тварин. 

09.25-10.05 Українська мова  

Запрута О.В. 

Особливості читання творів 

різних жанрів українських 

та іноземних авторів. 

Підр. стор.29 Впр.5 

Навчитися виразно читати вірш. 

 

10.20-11.00 
Математика 

Запрута О.В. 

Одиниця маси – центнер. 

Додавання і віднімання 

іменованих чисел. 

Онлайн-урок о 10:20 за посиланням: 

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

 

Підр. с. 94 

№ 619, 620. Вивчити правило. 
11.25-12.05 Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 
Танцювальна аеробіка https://www.youtube.com/watch?v=qHgfcJ_1

HKQ 

 
12.30-13.10 ЯДС 

Запрута О.В. 

Прості спостереження/ 

досліди. Значення води у 

природі та житті людини. 

Перегляньте відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=LqygP6A20-o 
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08.30-9.10 Українська мов 

Запрута О.В. 

Створення письмових 

висловлювань з різною 

метою. Редагування 

власного висловлювання. 

Онлайн-урок о 08:30 за посиланням: 

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

 

Підр. стор.29 Впр.6 Напиши, про якого 

домашнього улюбленця ти мрієш. 
09.25-10.05 Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

 

Діагностична робота з теми 

«Пори року та погода» 

Письмо 

 

 Завдання у вайбері 

 

 Фізична культура  Танцювальна аеробіка https://www.youtube.com/watch?v=FSTIx01Ildc 

https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://www.youtube.com/watch?v=qHgfcJ_1HKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qHgfcJ_1HKQ
https://www.youtube.com/watch?v=LqygP6A20-o
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://www.youtube.com/watch?v=FSTIx01Ildc


10.20-11.00 Бабій Ж.Ю.  
11.25-12.05 Математика 

Запрута О.В. 

 

Виконання арифметичних 

дій з числами.  

Онлайн-урок о 11:25 за посиланням: 

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

 

Підр. с. 221. Вивчити правило. 

№ 3, №4, №8. 

12.30-13.10 ЯДС 

Запрута О.В. 

Виконання арифметичних 

дій з числами різними 

способами під час 

розв’язування завдань та 

конкретних життєвих 

проблем. 

Підр. с. 148. 

№ 1020, 1021. 
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08.30-9.10 Англійська мова 

Смаженюк С.Л. 

Повторення лексико-

граматичного матеріалу з 

теми «Їжа» 

 

Урок у Meet Час 08.30 

 

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

09.25-10.05 Математика 

Запрута О.В. 

Проблемні життєві ситуації, 

компетентнісно орієнтовані 

задачі на знаходження 

решти. 

Онлайн-урок о 09:25 за посиланням: 

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

 

 

10.20-11.00 
Українська мова  

Запрута О.В. 

Розвиток зв’язного мовлення. 
Створення ментальної карти 
за темою. 

Онлайн-урок о 10:20 за посиланням: 
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh 
 

11.25-12.05 Українська мова  

Запрута О.В. 

Виразне читання \ слухання 

твору. Робота з текстом. 

Завдання, спрямовані на 

формування та 

відпрацювання умінь та 

навичок. 

Підр. стор. 30-31 Навчитися виразно читати 

оповідання. 

12.30-13.10 ЯДС 

Запрута О.В. 

Пошук та навігація у 

безпечних мережах та 

Інтернеті за допомогою 

числових пристроях. 

Перегляньте навчальне відео 

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

 

 

https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh
https://www.youtube.com/watch?v=vowOW1aYscM
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08.30-9.10 Мистецтво 

Гут Л.В. 

Колективне виконання 

творчого задуму: створення 

колективних художніх 

композицій. Дотримання 

охайності та правил техніки 

безпеки. Презентація 

власної творчості. 

Перевір свої досягнення. Завдання Лясольки та 

Барвика. Узагальнення і систематизація знань 

учнів (с.103) 

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

 

09.25-10.05 Мистецтво 

Гут Л.В. 

Колективне виконання 

творчого задуму: створення 

колективних художніх 

композицій. Дотримання 

охайності та правил техніки 

безпеки. Презентація 

власної творчості. 

Перевір свої досягнення. Завдання Лясольки та 

Барвика. Узагальнення і систематизація знань 

учнів (с.103) 

https://www.youtube.com/watch?v=H-l3Hsb0YLM 

 

 

10.20-11.00 
ЯДС 

Запрута О.В. 

Малюнок як джерело 

інформації. Теми, емоційно-

ціннісне навантаження 

мкдіатекстів. 

Підр. стор. 114. Розгляньте малюнок до 

оповідання. Прочитай оповідання, що тобі 

видалося несподіваним в оповіданні? 

11.25-12.05 ЯДС 

Запрута О.В. 

Короткі письмові 

висловлювання для 

спілкування за допомогою 

цифрових пристроїв. 

Відео-урок за посиланням 

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

 

12.30-13.10 ЯДС 

Запрута О.В. 

Значення води у природі та 

житті людини. 

Перегляньте відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=LqygP6A20-o 
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08.30-9.10 Англійська мова 

Смажеюк С.Л. 

Повторення лексико-

граматичного матеріалу з 

теми «День школяра» 

 

Урок у Meet Час 08.30 

 

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

09.25-10.05 Математика 

Запрута О.В. 

 

Розв’язок задач за 

допомогою схематичних 

малюнків. 

Онлайн-урок о 9:25 за посиланням: 

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

Підр. стор. 145-146 №989, №997. 

https://www.youtube.com/watch?v=ArhKWBItAgs
https://www.youtube.com/watch?v=H-l3Hsb0YLM
https://www.youtube.com/watch?v=u3YlrxJvtEk
https://www.youtube.com/watch?v=LqygP6A20-o
https://meet.google.com/wqu-reqb-stn
https://meet.google.com/iff-usvz-vfh


 

10.20-11.00 
Фізична культура 

Бабій Ж.Ю. 

 

ЗРВ з елементами 

акробатики 

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

 

11.25-12.05 ЯДС 

Запрута О.В. 

Сервірування столу. 

Приготування простих 

страв: бутерброди\ канапки, 

чай тощо. 

Перегляньте відео за посиланням 

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

 

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

 
12.30-13.10 ЯДС 

Запрута О.В. 

Навчальне дослідження: 

про що можна дізнатись не 

знайомлячись (людина у 

формі, школяр, українець) 

Перегляньте відео за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=p0kYHlgEjgQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JJixHSYotM
https://www.youtube.com/watch?v=51uipKksYAQ
https://www.youtube.com/watch?v=apEUlm8rwZM
https://www.youtube.com/watch?v=p0kYHlgEjgQ

