
 

2-В клас 

                 Класний керівник:  Губченко Лариса Іванівна 

 
12.03.20р.   

1. ЯДС   п. 73 «Які митці прославили Україну?» п.74 «Хто такі олімпійці, та 

параолімпійці?» с.90-100 чит., відп. на пит., зош. с.25-27. 

https://naurok.com.ua/urok--proekt-vidomi-paraolimpiyci-102739.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=_cQd0R6zus8 

                  п.75, с.101-102 чит., відп. на пит., зош. с. 

 

2. Математика   тема: «Додаємо і віднімаємо  різними способами» 

                                  с. 94  №2, №3, №,№5 (письмово) 

3. Українська мова та читання   Тема «Складаємо запитання і відповіді на них»         .            

.                                 с.38,впр.2 чит., переказ. с.39, впр.3 чит.,завдання 1 (письмово, дати     . .  

.                                 повні відповіді на запитання); завдання 2 (усно). 

13.03.20р. 

1. Українська мова та читання     тема «Спонукальне речення» с.40-41, чит., відп. на пит.,   

                                   впр.1,(усно), впр. 2 (письмово);  вивчити правило   

 https://naurok.com.ua/urok-sponukalni-rechennya-rozdilovi-znaki-v-kinci-sponukalnih-rechen-

tvarini-vzimku-121952.html                                                       

2. Англійська мова       с.78, чит. 

 

16.03.20р. 

1. ЯДС    п.76, «Коли у твій край приходить весна» с.104-105 чит., питання; зош. с.28-29 

https://vseosvita.ua/library/urok-sered-prirodi-storinka-doslidnika-ak-diznatisa-so-vze-vesna-

120157.html 

2. Математика       тема: «Досліджуємо задачі » 

                                  с. 95  №1(1,2 письм.), №3 (1письм.)  

3. Українська мова та читання  с.42, впр.3 (письмово); впр.4 вірш( напам’ять за          

бажанням), с.43впр. 5,6,7 (письм.), впр.8 (усно).   

4. Англійська мова       с.79, чит. 

 

17.03.20р.   

1. ЯДС  -  п.77, «Які зміни відбулися навесні» с.105 чит., питання; зош. с.32 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-z-prirodohnavstva-2-klas-tvorchi-zavdannya-do-temi-priroda-

navesni-10851.html 

https://www.youtube.com/watch?v=rbquut3Wc7M 

https://vseosvita.ua/library/oj-vesna-vesna-dnem-krasna-198703.html 

 

2. Математика    -    тема: «Досліджуємо задачі » 

                               с. 96  №1, №2(письм.), №3 (усно), повторити правило на с.81 

3. Українська мова та читання   -  тема «Як весна приходить» с.44, впр.1, 2 (письмово); 

вивчити правило, с.45, впр.3 читати, на с.46 відповісти на питання. 
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18.03.20р.   

1. Російська мова  - Повторити правила 

2. Математика    -   тема: «Порівнюємо математичні вирази» 

                                  с. 97  №1, №3, №4 (письмово) 

3. Українська мова та читання   -  тема «Омоніми» с.22, впр.1, 2 (письмово); 

                                                         вивчити правило  

19.03.20р.  

1. ЯДС   п.78, с.106 «Чому назви весняних місяців такі промовисті?»  чит., перек.; зош. 33 

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

2. Математика       тема: «Використовуємо в обчисленнях прийом округлення» 

                                  с. 98  №1, №3, №4 (письмово), №5(усно) 

3. Українська мова та читання       с.46, впр.4, вірш (напам’ять за бажанням), 47, впр.1,2   

(письмово); впр.3,4(усно). 

20.03.20р.                                    

1. Українська мова та читання   с.48, впр.5, впр.1 (письмово); впр.6 (усно). 

2. Англійська мова       с.80, чит. 

 

30.03.20р. 

1. ЯДС    п.79-80 «Які примхи підготувала весна?», с.107-108 чит., питання; зош. с.34 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-oznaki-vesni-vesnyani-yavischa-u-prirodi-11308.html 

2. Математика   тема:  «Додаємо і віднімаємо  різними способами» 

                                  с. 99  №1, №2, №3 (письмово) 

3. Українська мова та читання   тема «Складаємо речення за малюнками»         .                                  

с.49, впр.1,(усно скласти речення, вірш напам’ять)  

4. Англійська мова       с.79, чит. 

 

31.03.20р.   

1. ЯДС  -  п.81, с.108  «Як звички впливають на твоє здоров’я?»  чит., питання; зош. с.35 

https://naurok.com.ua/vihovna-godina-na-temu-korisni-i-shkidlivi-zvichki-18808.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ofkbNrPN2zs 

2. Математика    -    тема: «Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. Досліджуємо 

                                        величини»   с. 100  №1,(усно) №2, №3, №4 (письмово)  

3. Українська мова та читання   -  с.50, впр.2, 3 (письмово). 

 

 01.04.20р.   

1. Російська мова  - Повторити правила 

2. Математика    -   тема: «Перевіряємо додавання і віднімання» 

                                  с. 101  №1,№2(усно) №3, №4,№5 (письмово), с.102  з №1 по №4(усно) 

3. Українська мова та читання   -  тема «Досліджуємо текст» с.51, впр.1, 2 (усно); 

                                                         вивчити правило 

02.04.20р.   

1. ЯДС     п.79-80, с.107-108 «Коли рослини весну зустрічають?» з. с.36 

https://www.youtube.com/watch?v=FgRvO1d8n-Q               

2. Математика       тема:  «Діагностична робота»  (письмово) 

3. Українська мова та читання   Тема «Тема тексту. Заголовок» с.52, впр.3,4,5 (усно), 

впр.6 (письмово); с.53, впр.1 (письмово),  впр.2 чит., перек. 
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03.04.20р. 

1. Українська мова та читання     тема «Є таке мистецтво - театр» с.54-55, впр.1,3,4 

(письм.), впр.2 (усно). 

2. Англійська мова       с.83, впр.1 (вивчити вірш за бажанням) 

 

 

 


