
 
 
 
 
 

                                      Індивідуальний план роботи під час карантину 

(16.03.2020 – 03.04.2020) 

для учнів 2-их класів 

№ 

п/

п 

Дата Зміст роботи Примітка 

1 16.03.2020  

понеділок 

                                  ЯДС 

              Рослини  потрібні  людям 

1.  Дослідження « Які  зміни  відбулися  в  довкіллі ?» 

3.Перегл.  відео « Рослини потрібні  людині» 

https://www.youtube.com/watch?v=c25BQDPdwrI&list=PLZf

WJ4Zw16k0EsvLePGKHcK36eg_HKYUh 

 

                    Мистецтво 

 Ознайомлення з  орнаментом. Геометричні  і рослинні  

орнаменти. Малювання  геометричного  орнаменту. 

1.Перегляд  презентації: 

https://osvita-omr.gov.ua/…/napria…/ikt/dystantsiina-osvita/ 

2. Виконай свій варіант  геометричного  орнаменту 

ⅠⅠ.  Консультація  в телефонному режимі та онлайн 

консультації (Viber) для батьків 2-их класів  

( Навчання в дистанційній формі) 

 Ⅳ.Робота з шкільною документацією, перевірка  зошитів 

 

 

3 18.03.2020 

середа 
ЯДС 

   Як людина використовує рослини 

1.Дослідити  зміни у  живій  і  неживій  природі. 

2. Виконати  вправу « Синоптик» 

3Опрацювати завдання  у  підручнику  

4.Перегляд  відео «Рослини- зелене диво Землі». 

 Відео для дітей. / Plants - the green wonder of the Earth. 

Читання 

1. Промовити  чистомовку 

Ди-ди-ди – йшли качата до води. 

Иця-иця-иця - а назустріч їм лисиця.  

Ити-ити-ити - та качат не треба вчити:  

Юсь-юсь-юсь - вони з розбігу у воду - плюсь!  

2.Вивчити   скоромовку 
  Сів шпак на шпаківню, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c25BQDPdwrI&list=PLZfWJ4Zw16k0EsvLePGKHcK36eg_HKYUh
https://www.youtube.com/watch?v=c25BQDPdwrI&list=PLZfWJ4Zw16k0EsvLePGKHcK36eg_HKYUh
https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/?fbclid=IwAR0cDDfJnN3mliKyRQLEl8W--sb5Ril7bqaxV8rHzoEYupHgIVWd2GdvnIY
https://www.youtube.com/watch?v=f4TJyJBbwIQ


 
 
 
 
 

  Заспівав шпак пісню півню: 

 — Ти не вмієш так, як я, 

   Так, як ти, не вмію я. 

 3. Опрац. матеріал у  підручнику  
2. Індивідуальні консультації для учнів 2-их класів  у тел. 

режимі та мережі  Viber. 

 

4 19.03.2020 

четвер 
Українська  мова 

        Використовую службові слова  

1.Перегляд  відеоурока 

https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg 

2.Виконати малюнковий  диктант 

https://www.youtube.com/watch?v=b0VieNRA0Vo 

3.Опрацювати матеріал у  підручнику  

 

                  Фізкультура 

Виконати  вправи  ранкової  гімнастики ( відео)  

https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU 

 Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій 

щодо НУШ 

 Заповнення зошита  спостережень 

 

 

5 20.03.2020 

п′ятниця 

                                   ЯДС 

                  Праця звеличує людину. 

1.Дослідити  зміни у  живій  і  неживій  природі. 

2. Виконати  вправу « Синоптик» 

3.Опрац. матеріал у    підручнику -поміркувати  над 

прочитаним, дати відповіді   на  запитання в  кінці тексту; 

                                        Математика 

Переставний закон множення. Креслення відрізків 

горизонтально, вертикально, похило. 

1. Викон.  матем. диктант.(  відео)  

https://www.youtube.com › watch 

2. Перегл.  відео « Переставний  закон  множення» . 

https://www.youtube.com › watch 

Розв'язки  завдань  запис.  у  зошит.             

                       Дизайн  і  технології 

                         Картина  з  пластиліну 

Перегляд  відеоуроку 

https://www.youtube.com/watch?v=HArhko9RIUo 

Практична робота. Виготовлення картини з пластиліну. 

                                     Фізкультура 

 

https://www.youtube.com/watch?v=206UifT1Bxg
https://www.youtube.com/watch?v=b0VieNRA0Vo
https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU
https://www.youtube.com/watch?v=HArhko9RIUo


 
 
 
 
 

Виконати  вправи  ранкової  гімнастики 

https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU 

 

 

6 23.03.2020 

понеділок 

Перегляд відео уроку з інтегрованого курсу " Я досліджую 

світ" 2 клас 

https://www.youtube.com/watch?v=hhU86r_U7rE 

 

7 24.03.2020 

вівторок 

                       Математика 

Таблиця ділення на 7. Використання таблиці ділення на 7 в 

обчисленнях 

1.Усні  обчислення . 

https://www.youtube.com/watch?v=oNlDBzMn9b8 

2.Перегляд відеоуроку 

https://www.youtube.com/watch?v=3dvtiDXkkyU 

3.Опрац. матеріалу  у  підручнику , 

 

8 25.03.2020 

середа 

Читання 

https://www.youtube.com/watch?v=OSodsdSLlQg 

2.Слухання .Аудіозапис «В. Сухомлинський «Хлопчик і 

Дзвіночок Конвалії». 

https://www.youtube.com/watch?v=jr1AoeV-db 

Українська  мова 
Розвиток зв’язного мовлення. Складання  розповіді за  

кадрами  фільму 

 

9 26.03.2020 

четвер 

Переглянути відеоуроки для 2 класу НУШ 

https://www.youtube.com/channel/UC5p5EUYMbIzj5_IAcPP2

EIg/featured 

 

 

10 27.03.2020 

п′ятниця 

ЯДС 

          Тварини навесні  

1.Дослідити  зміни у  живій  і  неживій  природі. 

2. Виконати  вправу « Синоптик» 

3.Перегляд  відеоуроку «Тварини навесні» 

https://www.youtube.com/watch?v=hXJZxttHapc 

4.Опрац.  

5.Робота в  зошиті  з друк. осн., 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU
https://www.youtube.com/watch?v=jr1AoeV-db


 
 
 
 
 

11 30.03.2020 

понеділок 

                              Математика 

Вправи на застосування  таблиць множення і ділення з 

числом 7 

1.Усні  обчислення  

https://www.youtube.com/watch?v=i3QY66eevRk 

 

                                             Читання 

1.Тренажер з  читання 

https://www.youtube.com/watch?v=9RmazTxpM-g 

2.Аудіослухання  вірша «Перекинута  шпаківня» 

https://www.youtube.com/watch?v=W4qoHW8BgvA 

 

                    Мистецтво 

 

Актуалізація  знань  про  лінію Розгляд  візерунків  

українських  рушників.Створення  рушничка для  мами. 

1.Перегляд  відеоуроку 

https://osvita-omr.gov.ua/…/napria…/ikt/dystantsiina-osvita/ 

 

2.Практична  робота. Мій  рушничок  для  мами 

 

 

12 31.03.2020 

вівторок 

Математика 

Зв'язок між множенням та діленням. Розв’язування задач 

двома способами 

1.Математичний  диктант. 

https://www.youtube.com/watch?v=9uyMo9p-tEE 

2.Перегляд  відеоуроку 

https://www.youtube.com/watch?v=4X7WipFjIOs 

                            Фізкультура 

Виконання вправ ранкової гімнастики 

https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU 

 

 

 

13 01.04.2020 

середа 

                                ЯДС 

           Особливості життя тварин навесні 

1.Дослідити  зміни у  живій  і  неживій  природі. 

2. Виконати  вправу « Синоптик» 

3.Перегляд  відеоуроку « Особливості життя тварин 

навесні» 

https://www.youtube.com/watch?v=c25BQDPdwrI&list=PLZf

WJ4Zw16k0EsvLePGKHcK36eg_HKYUh 

4.Опрац. матеріалу  у  підручнику  

 

https://www.youtube.com/watch?v=i3QY66eevRk
https://www.youtube.com/watch?v=9RmazTxpM-g
https://www.youtube.com/watch?v=W4qoHW8BgvA
https://osvita-omr.gov.ua/diialnist/napriamky-roboty/ikt/dystantsiina-osvita/?fbclid=IwAR0cDDfJnN3mliKyRQLEl8W--sb5Ril7bqaxV8rHzoEYupHgIVWd2GdvnIY
https://www.youtube.com/watch?v=9uyMo9p-tEE
https://www.youtube.com/watch?v=4X7WipFjIOs
https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU
https://www.youtube.com/watch?v=c25BQDPdwrI&list=PLZfWJ4Zw16k0EsvLePGKHcK36eg_HKYUh
https://www.youtube.com/watch?v=c25BQDPdwrI&list=PLZfWJ4Zw16k0EsvLePGKHcK36eg_HKYUh


 
 
 
 
 

 

https://urokok.com.ua 

5. Робота  в  зошиті. 

                             Читання 

 

Робота з дитячою книжкою. Опрац.творів  на  тему « 

Життя  і  справи  твоїх  ровесників» 

 

Опрац.твори  на  тему « Життя  і  справи  твоїх  

ровесників» 

                      Українська мова 

1.Провед. калігр. хвилинки 

.https://www.youtube.com/watch?v=gR_LZHX-VKo 

2.Перегляд   казки«Частини мови» 

https://www.youtube.com/watch?v=tFUoH21hWaQ 

Опрац. завдань  у  підручнику ,  

 

14 02.04.2020 

четвер 

                                      Українська  мова 

Узагальнення знань про частини мови. Розподіл частин 

мови на групи. 

     1.Словниковий  диктант 

https://www.youtube.com/watch?v=f3FDTzxqDBU 

       2.  Перегляд  відео  «Знайомство  з  частинами  мови» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxDfFeJvBvk 

       3. Опрац. завдань  у  підручнику . 

                                     Математика 

 

Порівняння задач  на 2  і 3 дії. Розширення задачі через 

запитання і через числове дане. Порівняння виразу на 2 дії 

і числа. 

Фізкультура 
Виконання вправ ранкової гімнастики 

https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU 

 

 

https://urokok.com.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=gR_LZHX-VKo
https://www.youtube.com/watch?v=tFUoH21hWaQ
https://www.youtube.com/watch?v=f3FDTzxqDBU
https://www.youtube.com/watch?v=ZxDfFeJvBvk
https://www.youtube.com/watch?v=c0_apcnVTKU

