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Завдання для дистанційного навчання 2 клас 

 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Понеділок 30.03.2020 року 

1. Читання 
Виразно читати вірші-с.118-119, визначити образні  

засоби(порівняння,епітети, метафори). 

2. Англійська мова 
Переписати в зошит і вивчити слова на тему "Zoo".  

Слова знаходяться в групі Viber 2 класу 

3. Математика 
Опрацювати пам'ятку "Працюю над задачею" (форзац); 

усно - с.92(підр.), письмово - с.19(друков.зошит). 

4. Я досліджую світ 
Читати й переказувати-с.81-82(підр.),відповідати на 

запитання; опрацювати відповідну сторінку в зошиті. 

5. Фізкультура 
Порада, як правильно  

віджиматися  від підлоги в домашніх умовах 

   

Вівторок 31.03.2020 року 

1. Українська мова 
Вивчити правила- с.105-106, усно опрацювати в.1-8 

(с.107-108), писати с.57-58 (зош. з друк.основою). 

2. Математика 
Повторити таблиці +, - з переходом через розряд, 

усно- с.93-94 (підр.), пис. - с.20-21(зош. з друк.осн.) 

3. Читання "На зеленому горбочку" -с.119 (напам ять). 

4. Англійська мова 
Переписати в зошит дієслово to be. Фото дієслова в групі 

Viber 2 класу 

5. 
Образотворче 

мистецтво 
Намалюв. або виготов. з кольор.паперу укр. віночок. 

   

Середа 01.04.2020 року 

1. Українська мова 
Повт.прав.-с.105-108; Викон.перевірну роб. "Службові 

слова". 

2. Математика 
Усно-с.95-96(підр.), письм.-с.22 та с.23 №80-

81(друков.зошит). 

3. Фізкультура 
Ранкова гімнастика під музику;  

стрибки зі скакалкою 2*30 раз. 

4. Я досліджую світ 
Читати й переказ. с.83-84, заповнити відповідну сторінку  

в зошиті. 

5. Музичне мистецтво 
Українські народні інструменти Переглянути мультфільм 

"Казка про музичні інструменти України" 

   

   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=K7AOHRI83t4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K7AOHRI83t4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HK41XBOx9LQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g2aPGE9fqRs
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№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Четвер 02.04.2020 року 

1. Читання Виразно чит. с.120, повторити вірші - с.119. 

2. Українська мова Повт.прав. с.105-109, викон. роб. над помилк. перев.роботи. 

3. Інформатика 
Намалювати будинок своєї мрії у графічному редакторі 

Paint, доповнити малюнок підписом "Моя мрія" 

4. Фізкультура 
Ранкова гімнастика;  

Вправи на координацію рухів 

5. Трудове навчання Продовж.спостереження над висіяним насінням. 

   

   

П’ятниця  03.04.2020 року 

1. Англійська мова 
Продивитись відео за посиланням: 

 « Граматика англійської мови» 

2. Українська мова Читати Т.Майдановий "Що таке мир". Мурал - с.120. 

3. Математика Усно - с.97(підр.), письм. - №82-83( друков .зошит) 

4. Я досліджую світ Чит. й переказ. с.85-86 та с.88, відпов. на запитання. 

5. Індивідуальне заняття Робота над технікою читання й письма. 

   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bdWFYOFVbTo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2klMfCR66bg

