ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 2 класу
з 03.02.2022р. по 11.02.2022р.
Предмет

Завдання
03.02.2022
Я досліджую світ
Робота в зошитах с.26-27.
Літературне читання
Підручник с.79, виразне читання вірша «Будильник»
Інформатика
Практичне
завдання.
Розфарбувати
контурний
малюнок.
https://www.youtube.com/watch?v=CRyktMSgnJ4
Розвиток продуктивного Задачі геометричного змісту. Побудова та підрахунок кількості різних
мислення
геометричних фігур. Задачі.
Фізична культура
Виконуємо комплекс вправ для стоп і ніг
https://www.youtube.com/watch?v=OO-_a_qHkSw
04.02.2022
Літературне читання
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=QVkd4GjMnto
Виразне читання «Мами й доні», «Дідусів маршрут»
Українська мова
Підручник с.100,
впр. 5-7 Виконати інтерактивну вправу за
посиланням: https://learningapps.org/display?v=pp1yhuyi520
Математика
Підручник с.79-80
Англійська мова
Час історій. Прослухати запис до малюнків: впр.1,с.95
07.02.2022
Я досліджую світ
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=Vi_nirK1hY0
Підручник с.83 Скласти правила безпечної поведінки на водоймах.
Математика
Підручник
с
81.
№1-5
Переглянути
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=8LB3nCYJai0
Українська мова
Підручник
с.101-102.
Впр.
8-11
https://www.youtube.com/watch?v=Ouzau4_3axY
Образотворче мистецтво
Малюємо космічний пейзаж.
Фізична культура
Виконуємо комплекс вправ для стоп і ніг
https://www.youtube.com/watch?v=OO-_a_qHkSw
08.02.2022
Я досліджую світ
Проводимо дослідження. Походження назв водойм нашого краю.
Математика
Підручник с 82. №1-5(усно) №6 (письмово)
Українська мова
Розвиток зв’язного мовлення. Зошит с.28
Англійська мова
Повторення вивченого матеріалу. Гра «Кубики», впр.1,с.96
Літературне читання
Підручник
с.81.
Переглянути
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=RI6pkv4gb2c
Виразне читання «Добрий день, матусю Україно!»
09.02.2022
Літературне читання
Підручник с.82. виразне читання «Прапор»
Англійська мова
Діагностувальна робота за темою “Time for fun”: Впр.2, 3, с.97 письмово
Музичне мистецтво
Казка у театрі та кіно. Пеглянути мультфільм «Русалонька»
Математика
Дизайн і технології
Фізична культура

Підручник с 83. №№5-6
Робота з папером. Сніговик-сніговичок.
Виконуємо
https://www.youtube.com/watch?v=Y_BpBmH5DmY

вправи

10.02.2022
Діагностувальна робота «Людина і природа»
Підручник с.83.
Переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=7vcQ9SFSKK4
Практичне завдання. Створити орнамент.
Розвиток продуктивного Задачі геометричного змісту. Формування просторової уяви.
мислення
Малюнок одним розчерком.
Фізична культура
Виконуємо
вправи
https://www.youtube.com/watch?v=Y_BpBmH5DmY
11.02.2022
Літературне читання
Робота з дитячою книгою
Українська мова
Діагностувальна робота «Службові слова»
Математика
Підручник с 84. №1-6
Англійська мова
Проєктна робота «Мій день»: впр.4, с.97
Я досліджую світ
Літературне читання
Інформатика

