
Календарно-тематичне планування під час карантину 

2-Б клас (продовження) 

 

Дата предмет тема завдання 

06.04 Читання Наполеглива праця — запорука успіху. 

Оксана Кротюк Пластиліновий песик 

с.113-114 читати, 

відповідати на питання 

 Українська 

мова 

Списування Читанка с.106 списати 

перший абзац 

07.04 Я досліджую 

світ 

Державні символи України С.99 читати 

 Математика Хвилина. Визначення часу за годинником №758-566 

 Українська 

мова 

Текст. Поняття про текст с.122 в.1 

 Читання Маленькими кроками до великих перемог. 

За Дженіфер Мур-Маллінос “Я все 

зможу!” 

с. 115-117 читати, 

відповідати на питання 

08.04 Я досліджую 

світ 

Пізнай свій край с.100-101 читати 

 Математика Таблиця ділення на число 5. Визначення 

часу за годинником. Складені задачі на 

знаходження суми, які містять дію ділення 

№767-774 

 Українська 

мова 

Добір заголовка до тексту с.123 в.2(усно), 

в.3(письмово) 

09.04 Читання Чи варто ризикувати? За Оксаною 

Радушинською “День народження!” 

с. 117-119 читати, 

відповідати на питання 

 Математика Буквені вирази. Задачі на кратне 

порівняння чисел 

№ 775-782 

 Інформатика Як створювати об'єкти Скретч с. 76-79 

10.04 Я досліджую 

світ  

Проводимо дослідження. Що вигото-

вляють або вирощують там, де ти живеш? 

с.101 

 Математика Знаходження значень буквенного виразу. 

Складені задачі на поділ чисел на рівні 

частини 

№ 783-790 

13.04 Читання Чи варто ризикувати? За Оксаною 

Радушинською “День народження!” 

(продовження) 

с. 119-120 читати, 

відповідати на питання 

 Українська 

мова 

Будова тексту. Ознайомлення зі 

складовими частинами тексту. 

с.124 в.1(усно), 

в.2(письмово), правила 

с.124, 125 вивчити. 

14.04 Я досліджую 

світ 

Київ — столиця України с. 102-103 читати 

 Математика Таблиця множення числа 6. Складені 

задачі на знаходження суми, які містять дії 

множення або ділення 

№791-799 



 Українська 

мова 

Будова тексту. Ознайомлення зі 

складовими частинами тексту. 

с.125 в. 3(письмово) 

 Читання Пізнаю себе. За Дженіфер Мур-Маллінос 

“Безліч емоцій”  

Форзац підручника 

Читати 

15.04 Я досліджую 

світ 

Заочна екскурсія по Києву Інтернет 

 Математика Обчислення значень числових та 

буквенних виразів. Визначення часу за 

годинником. Задачі на різницеве 

порівняння добутку і числа 

№ 800-807 

 Українська 

мова 

Виражальні засоби мови в художніх 

текстах. Пояснення їхньої ролі. 

с. 126, в. 4 (усно), в. 

5(письмово) 

16.04 Читання Пізнаю себе. За Дженіфер Мур-Маллінос 

“Безліч емоцій”  

Форзац підручника 

Читати 

 Математика Таблиця ділення на число 6. Задача на 

знаходження суми двох добутків. 

№ 808-816 

 Інформатика Як створювати програму у Скретч с.80-82 

17.04 Я досліджую 

світ 

Славетні українці с.104-105 читати 

 Математика Діагностична робота  

21.04 Я досліджую 

світ 

Проводимо дослідження. Хто прославив 

Україну? 

с. 104-105 

 Математика Обчислення значень виразів. Задача на 

знаходження суми двох добутків. Коло, 

круг. 

№817-825 

 Українська 

мова 

Робота над деформованим текстом с.127 в.6(усно), 

в.7(письмово) 

 Читання Узагальнення за розділом  

22.04 Я досліджую 

світ 

Проводимо дослідження. Хто із славетних 

людей народився в нашому місті (селі)? 

 

 Математика Таблиця множення числа 7. Задача на 

знаходження суми двох добутків.  

№ 826-834 

 Українська 

мова 

Типи текстів. Поняття про текст-

розповідь. Пояснення його призначення. 

с.128, в.1(письмово), в.2 

(усно) 

23.04 Читання  Як досягнути успіху? Оксана Павлова “Як 

би я мав такі кросівки...” 

с.121-123 читати, 

відповідати на питання 

 Математика Дослідження таблиці множення. Дії з 

іменованими числами. Обчислення 

прямокутника різними способами. 

№ 835-843 

 Інформатика Скретч. Малюємо зі Спрайтом с. 83-85 

24.04 Я досліджую 

світ 

Світ різноманітний с.106 читати, зошит с. 46 

 Математика Таблиця ділення на число 7. Обчислення 

значень числових і буквенних виразів. 

№ 844-852 



Складені задачі на різницеве порівняння. 

Периметр квадрата. 

27.04 Читання Чи добре бути нахабним? Василь Чухліб 

“Заячий холодок” 

с.123-125 читати, 

відповідати на питання 

 Українська 

мова 

Поняття про текст-розповідь с.129 в.3(усно), в 4 

(Письмово,, Списати 

текст, дописати кінцівку, 

записати заголовок) 

28.04 Я досліджую 

світ 

Світове господарство с.107 читати, зошит с. 47 

 Українська 

мова 

Поняття про текст-опис с.130 в.5(усно), 

в.6(письмово) 

 Математика Знаходження невідомого множника. 

Порівняння задач 

№853-860 

 Читання Вчимося аналізувати інформацію. 

Всеволод Нестайко “Кревет Вася” 

с.125-126 читати 

29.04 Я досліджую 

світ 

Людина та її тіло с.108 читати, запамятай 

назви частин тіла, 

зошс.48 

 Математика Таблиця множення числа 8. Задача на 

знаходження різниці двох добутків 

Побудова прямокутника 

№861-870 

 Українська 

мова 

Текст-опис. Розвиток вмінь складати 

птсьмові відповіді на питання, 

користуючись текстом 

с.131в.7(усно), 

в.8(письмово), дати 

письмово повні відповіді 

на питання 

30.04 Читання Вчимося аналізувати інформацію. 

Всеволод Нестайко “Кревет Вася” 

с.127-128 читати, 

відповідати на питання 

 Математика Обчислення значень числових виразів. 

Розв'язування задач 

871-880 

 Інформатика Що таке проект с.86-87 читати 

04.05 Українська 

мова 

Складання і запис невеликого тексту за 

ілюстрацією. 

с.132 в.9(письмово), 

скласти текст про красу 

соняшникового поля за 

ілюстрацією (4 речення) 

 Читання Узагальнення за розділом  

05.05 Я досліджую 

світ 

Людина і її тіло с.109 читати 

 Математика Таблиця ділення на число 8. Складені 

задачі, які містять збільшення, зменшення 

числа у кілька разів. 

№881-889 

 Українська 

мова 

Складання і запис невеликого тексту за 

серією малюнків 

с.133 в.11(усно), в. 12 

письмово) 

 Читання Довкола стільки є краси. Лідія Компанієць 

“У лісочку” 

с. 129 виразно читати 



06.05 Я досліджую 

світ 

Ти ростеш і змінюєшся с.110-111 читати, зошит 

с. 49 

 Математика Знаходження невідомого дільника. Задачі  

на знаходження невідомого від'ємника 

№890-897 

 Українська 

мова 

Складання і запис невеликого тексту про 

події із власного життя 

с.136, в.17,18 прочитати, 

скласти і записати 

коротку розповідь про 

подію із власного життя. 

(4 речення) 

07.05 Читання Я не ображу рідної землі. Ніна Вернигора 

“Диво у долоньках” 

с. 130-131 читати, 

відповідати на питання 

 Математика Таблиця множення числа 9. Складені 

задачі на кратне порівняння 

№ 898-907 

 Інформатика Готуємо колективний проект с.88-90 читати 

08.05 Я досліджую 

світ 

Турбуйся про своє здоров'я  с.112-113 читати, зошит 

с.50 

 Математика Дослідження таблиці множення. 

Знаходження значень виразів 

№ 908-915 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


