
План роботи дистанційного навчання під час карантину  

2-А класу (Вчитель Галак А.Г.)                                                       

(16.03.2020р.-03.04.2020р.) 

16.03.2020р. 

Матем. – опрацювати ст. 111-112 

                  Письмово №675; № 676; З-777 

Укр.м. – опрацювати ст. 112-113, В-15(https://youtu.be/mZgw9Ik18GM) 

Фізкульт хвилинка (https://youtu.be/7pGnVGCLSsk) 

Чит-я – ст. 96 вивч.  вірш(https://youtu.be/nzkr0IrHPiY) 

               Відпов. на пит. 

Я.Д.С. ст 90-91 – опрац.( https://youtu.be/NbNnurqklgQ) 

             Чит., перек. 

17.03.2020р. 

Чит-я – ст.97 вир. чит. 

              Ст.98 відпов. на пит. 

Матем. – опр. Ст. 112-113 

                 Письмово №679; З-681; З-684 

Фізкульт хвилинка (https://youtu.be/RW0gEVOgHFY) 

Укр.м. – опр. ст. 114-115(https://youtu.be/ZmZoIotKVBo) 

                Письмово  –В-19 

               Вивч. прав. ст. 114-115 

18.03.2020 р. 

Укр.м. – опрац. ст. 116. 

                Письмово В-23 

Чит-я – ст. 98-99 чит., перек.,відпов. на пит.( https://youtu.be/4BEqlunkBqw) 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/GWES_hGEkFQ) 

Я.Д.С. – с. 92-93 чит., перек.( https://youtu.be/4LTivmwZGpQ) 

Труд.н. –  робота з пластеліном «Вишеньки-сестрички»( https://youtu.be/8I5j85tH8EA) 

19.03.2020р. 

Я.Д.С. – опрац. ст. 94-95 чит.,( https://youtu.be/ccSx7mnrlpQ) 

               Перек., відпов на пит. 

Матем. – опр.ст. 113-115(https://youtu.be/9HqkXNs2bq4) 

                 Письмово № 689; З-692; №687 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/cUmvYKFcP2g) 

https://youtu.be/4BEqlunkBqw


Малюв.-Малюємо весну (https://youtu.be/pawA2-vka2k) 

20.03.2020р. 

Матем. – опр. ст. 115-116, повт. Табл.множ. на 2,3(https://youtu.be/UuilODdroFU) 

                  Письм. №694;699; З-700 

Укр. м. – опр. ст. 117(https://youtu.be/6U8xlA-ZCeM) 

                 Письм. Ст.117 В-25 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/cUmvYKFcP2g) 

Інд. з.-я. Збірник з матем. ст. 158 №4 

                  Ст.159 №2, №3; №4. 

23.03.2020р. 

Матем. – ст. 116-117  (вивч. табл. множ. На 4)( https://youtu.be/N5GUoar-r8w) 

                  Письмово - №701; № 705; З-710 

Укр.м. – опрац. ст. 118-119 

                 Письмово ст.118 В – 28 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/7pGnVGCLSsk) 

Чит-я – опрац. ст. 99-101 чит., перек. Відп. На пит. 

Я.Д.С. – опр.ст. 96-97 чит. перек.( https://youtu.be/ccSx7mnrlpQ) 

24.03.2020 р. 

Чит-я. ст.102 чит.,перек.,відпов на пит. (https://youtu.be/22JelMxUVqs) 

            Ст.102 – вивч.вірш (https://youtu.be/IuHfLkJ7Wfs) 

Метем. – опр. ст. 117-118(https://youtu.be/IKiXQZQJnsA) 

                  Письм. №714; З-716; З-717 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/RW0gEVOgHFY) 

Укр.м. – опр. ст. 120(https://youtu.be/SSE0qT4CDPg) 

                Письм. Ст.120 В-33  

25.03.2020р. 

Укр. м. – опрац. ст. 122 вивч. прав. ст. 122(https://youtu.be/LMQ0QYyrDnU) 

                  Письм. – ст. 122, В-1 

Чит-я – ст.103 – вир. чит., відп. на пит. 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/4BEqlunkBqw) 

Я.Д.С. – ст. 98-99. Чит., перекл.( https://youtu.be/ccSx7mnrlpQ) 

Труд. н-я.- робота з пластиліном «Кучерява вівця»( https://youtu.be/NbHd4YSKTg4) 

26.03.2020р. 

Я.Д.С – ст.100-101 чит.перекл.( https://youtu.be/_cQd0R6zus8) 

Матем. – опрац. ст. 118-119, вивч. табл. ділення на 4(https://youtu.be/KQYDcoPxABc) 

https://youtu.be/4BEqlunkBqw


                  Вивч. прав. ст.119 

                  Письм. Збірник ст. 121;№944, ст.137; З-1120 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/cUmvYKFcP2g) 

Малюв.-створюємо візерунки (https://youtu.be/dHWngYz33Yg) 

27.03.2020р. 

Матем. – опрац. ст. 120-121(https://youtu.be/qha8RVpur4U) 

                 Письм. №733; З-734; №736 

Фізкульт хвилинка (https://youtu.be/cUmvYKFcP2g) 

Чит-я. – ст.104 – 105 чит., перекл, відпов. на пит.( https://youtu.be/J8R9fZAvILs) 

Інд.з.-я – збірник з укр.м. – ст.37 В-1 

30.03.2020р. 

Матем.-  Опрац. ст.121-122(https://youtu.be/UuilODdroFU) 

                 Письм. №745;746; З-747 

Укр.м. – опрац. ст. 123 

                Письм. В-3 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/7pGnVGCLSsk) 

Чит. – я – ст. 106-107 чит., перек., відпов. на пит.( https://youtu.be/2QhzCYyCFmE) 

Я.Д.С. -  ст 102 – 103 чит., перекл.( https://youtu.be/1Km6Rd9LmSw) 

31.03.2020р.  

Чит.-я – ст. 108 – 109 чит., перекл., відпов на пит. 

Матем. – опрац. ст. 122-123 вивч. табл. множення на 5(https://youtu.be/XOr86lSCV0c) 

                  Письм. З-754; № 756; З- 757 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/RW0gEVOgHFY) 

Укр.м. – опрац. ст 124, вивч. прав. ст.124(https://youtu.be/9H83nmK5ijE) 

               Письм. Ст.124 В-1 

01.04.2020р. 

Укр. м. – опрацюв. Ст.125 вивч. прав. ст. 125 

                 Письм. Ст. 125 В-3 

Чит-я. – ст. 110 -111 чит., перек., відпов на пит.  

Фізкульт хвилинка (https://youtu.be/4BEqlunkBqw) 

Я.Д.С. – ст. 104-105 

               Чит., перек., відпов. на пит. 

Труд.н. – робота з пластиліну «Бджілка Мая»( https://youtu.be/YFHDcWKlcS8) 

02.04.2020 

Я.Д.С. – скласти і написати коротеньку розповідь 

https://youtu.be/4BEqlunkBqw


              Про славетних  людей, які народилися  

             У нашому місті, або селі 

Матем.- опрацювати ст. 124 – 125 (вивч.№759)( https://youtu.be/pJW62mAw_ys) 

                 Письм. №760, №761, №766 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/cUmvYKFcP2g) 

Малюв – малюємо парасольку(https://youtu.be/xIBK-CGwLZc) 

 

03.04.2020. 

Матем. – опрацювати ст. 126-127. Вивч. прав. ст. 127(https://youtu.be/cvGN0pTrmaw) 

                  Письмово №772;№773,№770 

Фізкульт хвилинка(https://youtu.be/cUmvYKFcP2g) 

Укр.м. – опрац. ст. 126, вивч. прав. ст. 126 

               Письм. В-5 

Інд. з-я – збірник з матем. Ст. 177, тест 5/ В-1 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


