
2-А клас, 2-Б клас 

Українська мова 

с. 103 впр. 369 (опрацювати усно), вивчити правило, с. 104 впр. 371 (письмово); 

с. 105 впр. 376 (завдання на вибір); с. 106 впр.378 (опрацювати), вивчити 

правило, с.107 впр 381 (письмово); с. 107 впр.383 (опрацювати) вивчити 

правило, впр. 385 (письмово); с.108 впр. 387 (дослідити, які бувають речення за 

метою висловлювання), вивчити правило впр. 389; с. 109 впр. 391 

(опрацювати), вивчити правило, впр. 392 (списати два речення на вибір). 

Читання 

с. 84 – 85 вивчити вірш напам’ять (за вибором учнів); с. 86 (прочитати гаївку); 

с. 87 – 89 (прочитати і переказати зміст казки за малюнками); с. 90 – 91 

(прочитиати). 

Математика 

с. 128 № 785 (знайти значення виразу), с. 129 № 787, № 790 (розв’язати задачу 

на вибір); с. 129 № 793 (опрацювати, вивчити таблицю множення), с. 130 № 

798, № 799; с. 131, № 803 (опрацювати), № 806, № 807; с. 132 № 809 

(опрацювати і вивчити таблицю ділення), №813 (опрацювати), с.133 № 814; 

с.134 № 822 (опрацювати), № 824, № 825; с. 135 № 827 (опрацювати, вивчити 

таблицю множення), № 832 (обчислити периметр прямокутника), № 833; с. 136 

(дослідити таблицю і виконати завдання), № 837; с. 137 № 840 (опрацювати), № 

842, № 843 (виконати); с. 138 № 845 (опрацювати і вивчити таблицю ділення), 

№ 849 (опрацювати, вивчити правило), № 850; с. 140 №857 (опрацювати), № 

859, № 860; с. 140 № 862 (опрацювати, вивчити таблицю множення); с. 141 № 

869, № 870. 

Я досліджую світ 

с. 101 – 102 (опрацювати); с. 104 -105 (опрацювати і провести дослідження, 

коли у твій край приходить весна); с. 106 (прочитати розповіді пана Лісника і 

доповнити їх власними спостереженнями); с. 107 (опрацювати); с. 108 

(опрацювати і дослідити, які твої звички корисні, а які – шкідливі). 

Англійська мова 

6 квітня пишемо діагностичну роботу з теми «My town»! Повторити с. 64-

75. 

Урок 7а. Впр. 1 с.76 чит., переклад. С. 77 звернути увагу на закінчення 

іменників у однині (нульове) і в множині (додаємо –es). WB ex. 1, 2 p. 60. 

Слова переписати у словник і вивчити: 

meat [mi:t] м’ясо 

cheese [tʃ i:z] сир 



rice [raıs] рис 

tomato [tǝ `ma:tǝ ʊ ] помідор 

sandwich [`san(d)wıdʒ ] сендвіч, бутерброд 

 

Урок 7b. Впр. 1 с. 78 чит., переклад. С. 79 звернути увагу на утворення 

запитань (Чи любиш ти..?) і відповіді на них. Впр.3 с. 79 усно. WB ex. 1 p. 61. 

Слова переписати у словник і вивчити: 

chips [tʃ ıps] чіпси 

bananas [bǝ `na:nǝ z] банани 

pasta [`pastǝ ] макарони 

milk [mılk] молоко 

cereal [`sıǝ rıǝ l] вівсяна каша 

juice [dʒ u:s] сік 

tea [ti:] чай 

 

Урок 7с. Впр. 1 с. 80 чит., переклад. С. 81 розповідати про свій розпорядок дня 

(Я … о … годині. О котрій годині ти..? О … годині.). Впр. 2, 3 с. 81 усно. WB 

ex. 1, 2 p. 62. Слова переписати в словник і вивчити: 

get up [`ɡ et ʌ p] прокидатися 

go to school [`ɡ ǝ ʊ  tu: `sku:l] іти до школи 

go home [ˎɡ ǝ ʊ  `hǝ ʊ m] іти додому 

go to bed [`ɡ ǝ ʊ  tu: bed] лягати спати 

 

Урок 7. Story time. Здорова і шкідлива їжа. Впр. 1 с. 82-83 чит., переклад. 

doughnut [`dǝ ʊ nʌ t] пончик 

 


