
ЗАТВЕРДЖУЮ: 

директор школи 

________ С.А.Кока 

 

Завдання для дистанційного навчання 

за навчальною програмою 2-Б класу 

відповідно календарно-тематичного планування 

на період карантину з 10 березня по 3 квітня 2020 року 
 

Вчитель: Гульпа М.Д. 

 
Дата Предмет Тема Завдання 

10.03 

Українська мова Спонукальні речення с.111, в. 12 

Математика 
Обчислення значень виразів. 

Задачі на ділення на вміщення 
№670-677 

Читання 
Т.Г.Шевченко - народний поет і 

художник 

с.102 читати, 

відповідати на питання 

Я досліджую світ Форми земної поверхні с.90 читати 

11.03 

Українська мова 
Вправляння в інтонуванні 

спонукальних речень 
с.112 в.14 

Математика 
Розрізнення задач на ділення на 

вміщення і на рівні частини 
№ 678-684 

Я досліджую світ Форми земної поверхні 
с.91 читати, зошит с. 34 

виконати 

12.03 

Математика 

Порядок виконання дій у виразах. 

Складені задачі, які містять 

знаходження частки 

№685-692 

Читання 
Ніна Куфко “Свято Пасхи 

недалечко” 
с.103 виразно читати 

Інформатика Алгоритми в нашому житті с.66-68 читати 

13.03 

Математика 

Обчислення значень виразів. 

Розрізнення задач на множення і 

ділення 

№ 693-700 

Українська мова 
Розвиток умінь складати складати 

питальні речення 
с. 113 в. 15 

Я досліджую світ Гірські породи с.92 читати 

16.03 
Українська мова 

Розвиток умінь правильно 

відтворювати інтонацію речень 
с.114 в.17, 18 

Читання Євген Гуцало “Під веселкою”  с.104-105 читати, 



відповідати на питання 

17.03 

Я досліджую світ Гірські породи  
с.93 читати, зошит с. 35 

виконати 

Математика Таблиця множення числа 4 

№701-705, таблиця 

множення числа 4 

вивчити 

Українська мова 
Розвиток умінь правильно 

відтворювати інтонацію речень 

с.115, в.19(усно), в.20 

(письмово) 

Читання Євген Гуцало “ Під веселкою” 
с.104-105 читати, 

переказати 

18.03 

Я досліджую світ Ґрунт, властивості ґрунту  с. 94 читати 

Математика Задачі на множення №706-710 

Українська мова 
Розвиток умінь складати різні за 

інтонацією речення 

с.116 в.22(усно), 

в.23(письмово) Списати 

весь текст, ставлячі 

розділові знаки в кінці 

речень. 

19.03 

Читання 

Найдорожче — чесність. Аліна 

Туз “Про Михася та Люка 

Скайвокера”  

с.106-107 читати, 

відповідати на питання 

Математика 

Таблиця множення на 4. складені 

задачі на знаходження суми, які 

містять знаходження добутку 

№ 711-715 

20.03 

Я досліджую світ Значення ґрунту  
с.95 читати, зошит с. 36 

-37 

Математика 
Складені задачі. Обчислення 

виразів 
№ 716-719 

30.03 

Українська мова 
Вправляння в поширенні речень 

словами за поданим питанням 

с.117 в. 25(усно), 26 

(письмово) 

Читання 
Добре ім'я — краще багатства. 

Зірка Мензатюк “Золоте серце” 

с.108-109 читати, 

відповідати на питання 

31.03 

Я досліджую світ Святковий календар весни с.96-97 читати 

Математика 
Ділення на число 4. Порядок дій у 

виразах. Складені задачі 

№720-729 таблицю 

ділення на 4 вивчити 

Українська мова 
Складання і запис речень за 

малюнком 
с. 118 в 27, 28 

Читання 
Цікаві історії. Катерина 

Василенко “НЛО” 

с.110-111 читати, 

відповідати на питання 



01.04 

Я досліджую світ Закріплення знань учнів с.97 читати, зошит с. 38 

Математика 
Обчислення виразів. Кратне 

порівняння чисел 
№ 730-737 

Українська мова 
Складання і запис речень на 

задану тему 
с. 120 в.32, 33 

02.04 

Читання 

Коли буває соромно? Леонід 

Нечаєв “Про жовті грушки і 

червоні вушка”  

с. 111-112 читати 

відповідати на питання 

Математика 
Таблиця Множення числа 5. 

Задачі на кратне порівняння чисел 
№ 738-747 

Інформатика Працюємо в Скретч с. 73-75 читати 

03.04 

Я досліджую світ 

Дослідження “Які речі в вашій 

родині зберігаються і передаються 

у спадщину” 

с. 97 

Математика 

Знажодження добутків за 

таблицею. Задачі на кратне 

порівняння чисел 

№ 748-757 

 


