
Завдання для самостійного опрацювання навчального 

матеріалу для учнів 2-А, 2-Б, 2-В  класів на період карантину 

 

Класні керівники:  
                     2-А Луценко Антоніна Андріївна (098-050-33-90) 

2-Б Пустовіт Лариса Вікторівна (096-340-00-82) 

2-В Кисельова Юлія Георгіївна (097-872-52-62) 
 

12.05.2020 р., вівторок 

Я досліджую світ – с. 123 «В природі все взаємопов’язане» (читати й 

переказувати). 

Математика – Контрольна робота. № 824 (приклади), 825 (задача) 

Українська мова - ст. 71, вправа 191 (почитати та виписати слова, які 

відповідають на питання Що робили?) 

Читання – Володимир Коломієць «Ліс і Лис» 

Корекція мовлення – 1). Буква Ш. Вірш, загадки,ігрова вправа на звук [ш] 

https://youtu.be/uD4OUiYqbrE 

2) Робота з деформованим текстом https://youtu.be/ujpQhR_dhqM 

https://www.youtube.com/watch?v=uD4OUiYqbrE&feature=youtu.be 

 

13.05.2020 р., середа 

Читання - Степан Жупанін «Підкажи словечко». 

Математика – №833 (приклади), 834 (задача) 

Фізкультура – Підготовчі вправи, загальнорозвиваючі вправи 

Логоритміка – вчитися перешиковуватися із шеренги в коло, співати 

пісеньку «Ми заспівали пісеньку» (Р.Рустамов) в різних темпах 

Корекція мовлення –1). Буква Ш. Вірш, загадки,ігрова вправа на звук [ш] 

https://youtu.be/uD4OUiYqbrE 

2) Робота з деформованим текстом https://youtu.be/ujpQhR_dhqM 

https://www.youtube.com/watch?v=uD4OUiYqbrE&feature=youtu.be 
 

14.05.2020 р., четвер 

Я досліджую світ – ст. 128 «Природа і людина» 

Трудове навчання – Виготовлення пальчикових іграшок за поданим 

зразком. 

Фізкультура – Стрибки в довжину з місця 

Англійська мова - вивчити слова з теми "Одяг", записати в що одягнений ти 

і твої  рідні 

 

15.05.2020 р., п’ятниця  

Українська мова –. ст. 74 вправа 197 (записати назви тварин і вставити 

пропущені букви). 

Математика – №842 (задача), 843 (задача). 

Читання – Підсумковий урок за розділом «Я хочу сказати своє слово». 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uD4OUiYqbrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uD4OUiYqbrE&feature=youtu.be


Завдання для самостійного опрацювання навчального 

матеріалу для учнів 2-Г, 2-Д класів на період карантину 

 

Класні керівники:  
                     2-Г Григоренко Леся Русланівна (063-973-02-31) 

2-Д Балинець Ірина Сергіївна (068-052-98-62) 

 

 

12 травня 2020 року, вівторок 

Я досліджую світ  - Перші овочі. Ознаки: колір, форма, розмір 

Математика - с.56 номер 7,9 виконати завдання 

Українська мова - с.105 виконати впр.8 

Фізична культура - Комплекс вправ для формування правильної постави 

Літературне читання  - с.203 читати 

 

13 травня 2020 р., середа 

Я досліджую світ  - Користь овочів. 

Українська мова -  с.106 впр.7, 8 

Математика - с.57 номер 4,5 виконати приклади. 

Літературне читання - с.205 опрацювати 

Соціально-побутове орієнтування. - Культура спілкування з однолітками 

 

14 травня 2020 року, четвер 

Я досліджую світ - Аплікація з паперу "Овочі,фрукти" 

Трудове навчання - Робота з дрібною мозаїкою 

Фізична культура - Комплекс вправ для правильної постави. 

Музичне мистецтво - Слухання Вівальді"Літо" 

 

15 травня 2020р., п’ятниця  

Українська мова - с.107впр.3 

Математика – с .55 номер 7 порівняти числа, номер 2 виконати приклади 

(1,3) стовпчик 

Трудове навчання - Робота з дрібною мозаїкою 

Соціально-побутове орієнтування - Правила спілкування з дорослими. 


