
Завдання для учнів 2-А класу на 12.05 – 15.05.2020 р. 

ПРЕДМЕТ                        ЗАВДАННЯ 
 

12.05.2020 р. 
ЧИТАННЯ Читання тексту і опрацювання завдань. 

https://drive.google.com/open?id=1rEvnXtxePrRNk92qTYwXBafUJfC59C7q 
 

МАТЕМАТИКА - .Тема уроку : 
https://drive.google.com/open?id=1P47TD4QThjH9okCmBtsGifmdWjKhhaLb 
docenkovera67@gmail.com 
 

УКРАЇНСЬКА 
МОВА 

-Тема уроку №113: 
https://drive.google.com/open?id=1DvlnigrtcyumMYC4XDzxlwlEthxa0ybL 
Підручник -  с.137-138 
Опрацювання завдань   
docenkovera67@gmail.com 
 

АНГЛІЙСЬКА 
МОВА 

Підручник: с.93, впр.1(вчити), (слухати в аудіосупровіді U11.L04.Ex01.mp3 ), 
впр.3(слухати в аудіосупровіді U11.L04.Ex03.mp3 , читати), 
Робочий зошит: с.69 впр. 1(вставити пропущені слова), впр2(читати), впр 
3(написати правда чи ні true/false), впр4(скласти та записати речення за 
зразком) 

МИСТЕЦТВО «Казка у театрі і кіно» - намалювати Буратіно (фломастери): 
https://drive.google.com/file/d/1ALDQlYbmBUF7JWXadYyuzgNS_jry8Lw1/view?usp=shari
ng 

 
13.05.2020 р. 

ЧИТАННЯ Читання тексту і опрацювання завдань.  
https://drive.google.com/open?id=1WXUo3ixJhCqs6Qtpj4gqzudrZTzk5RTv 
 

МАТЕМАТИКА -Тема уроку №132 
https://drive.google.com/open?id=1a1LBVuow1hyipmsJSK_uDXDmBQBud_hU 
- Ж.зошит с.56-57 - письмово 
docenkovera67@gmail.com 
 

УКРАЇНСЬКА 
МОВА 

- Тема уроку : Списування 
 https://drive.google.com/open?id=1DyvughqtvoK-7UO-KmWZJVXni26cd8NW 
docenkovera67@gmail.com  
 

ХОРЕОГРАФІЯ «Pop dance»  
I. Розучити цікавий розігрів м’язів з книгою: 
https://drive.google.com/file/d/1jh3HYzvkSGYBN2t1KwrFxBwQbx_mHONN/vie
w?usp=sharing 
II. Розучити базові рухи у стилі Disco:  
https://drive.google.com/file/d/1cAmW1fcTZwuIRu8iL9L_tQ3LIZ54TKKw/view?
usp=sharing 
 

ІНФОРМАТИКА переглянути презентацію, виконати рекомендоване завдання 

https://drive.google.com/open?id=1re4UoWSj4GkonkOLuJ_QFahbtqPMzW-W 
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14.05.2020 р. 

ЯДС Тема уроку №100 
https://drive.google.com/open?id=1Uu2X3kMYNr7JL7RZXBo1mfd2l5JjsLqD 
Підручник – с.131-134 
Друкований зошит – відповідні сторінки 
docenkovera67@gmail.com 
 

МАТЕМАТИКА - Тема уроку: Закріплення 
- Друкований зошит (синій) с.28– письмово 
docenkovera67@gmail.com 
 

УКРАЇНСЬКА 
МОВА 

- Тема уроку №114 
https://drive.google.com/open?id=1jFcKxYx_VJqZhrmwOhh4uq9q1B_LlBuw 
Підручник -  с.139 
- Опрацювання. завдань   
docenkovera67@gmail.com 
 

АНГЛІЙСЬКА 
МОВА 

Підручник: с.94, впр.1(прочитати слова, знайти їх на малюнках), впр 2 
(слухати в аудіосупровіді U11.L05.Ex02.mp3 , читати) впр. 3(читати, обрати 
потрібне ім’я ), 
Робочий зошит: с.70 впр. 1(поєднати словосполучення та малюнки), 
2(поставити позначки віповідно до малюнків), 3(читати та розфарбовувати 
відповідно до прочитаного) 
https://www.youtube.com/watch?v=_1Z6KVpoX0U 
https://www.youtube.com/watch?v=_xhktRRlRIk 
 

МИСТЕЦТВО – «Балет»  
Завдання:  
I. Перегляньте матеріал до теми урока «Балет».                                                                                  
Познайомтесь з сучасним українським композитором Юрієм Шевченко, який 
написав музику до балету «Буратіно і чарівна скрипка»: 
https://drive.google.com/file/d/1Te-ub68r5kKL49Vg90B-
vosh1VVJjWOG/view?usp=sharing 
II. Слухаємо музику Юрія Шевченко та дивимось фрагменти балету «Буратіно 
і чарівна скрипка» 
 1 дія, 1 картина «Галоп»: 
https://drive.google.com/file/d/16xFrpxHc57sHxbd97C5cEcxsmpLB1cXc/view?usp
=sharing 
1 дія, 2 картина «Тато Карло»: 
https://drive.google.com/file/d/1ElLn0q0XHGON2JASgGEF6r7lwcHU5rNX/view?
usp=sharing 
2 дія, 1 картина «У таверні – лисиця Аліса та кіт Базиліо»: 
https://drive.google.com/file/d/1jxLe9BzqlVPM_A2lur1yxmYdmg54Hciv/view?usp
=sharing 
2 дія, 2 картина «У царстві мрій»: 
https://drive.google.com/file/d/1WwGqm9ZeIynzcLI5fWESmh8QWnGh9qRv/view
?usp=sharing 
III. Співаємо українську народну пісню «Як діждемо літа» караоке(+): 
https://drive.google.com/file/d/1t6i2D5OxlXliVO8tbw2Ni7Bk1AVTriAr/view?usp=
sharing 
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15.05.2020 р. 

ЯДС Тема уроку №101 
https://drive.google.com/open?id=1CreCKpnMvwpzDLD0lWoikQm6uXfSIO4c 
Підручник – с.134-135 
Друкований зошит – відповідні сторінки 
docenkovera67@gmail.com 
 

УКРАЇНСЬКА 
МОВА 

- Тема уроку: Закріплення. 
Підручник с. 140 № 8-15 
Опрацювання. завдань   
docenkovera67@gmail.com 
 

ЧИТАННЯ https://drive.google.com/open?id=1q5-jYUvd3TmGlxnS2SXTz7JqD5YhxpTP 
docenkovera67@gmail.com 
 

АНГЛІЙСЬКА 
МОВА 

Підручник: с.95, впр.1(вчити), впр 2 (слухати в аудіосупровіді U11.L06-
07.Ex2.mp3 )впр. 3(читати), 
Робочий зошит: с.71 впр. 1 (поєднати речення із малюнками) 
https://www.youtube.com/watch?v=G3C426qfzsM 
https://www.youtube.com/watch?v=D6jOaUNrsxc 
 

ФІЗИЧНЕ 
ВИХОВАННЯ 

Ранкова розминка: 
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