
Завдання для учнів  2-их класів 

27.04.2020 – 11.04.2020 

Українська мова 

 с. 121 впр. 428 (опрацювати), с. 122 вивчити правило, впр. 429, впр. 431; с. 123. 

Впр. 433 (виконати третє завдання); с. 125 впр. 440 (друге завдання). 

Читання 

с. 98 – 99 (прочитати легенду, відповісти на запитання), с. 100 (1. Прочитати 

рядки слів. У кожному рядку визначити зайве слово. 2. Прочитати і переказати 

оповідання); с. 101 (прочитати оповідання; обговорити, чи доводилося 

спостерігати за незвичайною дружбою між тваринами); с. 102 – 103 (прочитати 

й переказати оповідання); с. 104 (прочитати вірш; заповнити табличку (на 

аркуші паперу). 

Математика 

 с. 157 № 984 («відновити» рівності); № 987; с. 158 № 990, 993;с. 159 №995 

(порівняти іменовані числа), № 998 («відновити» рівності), № 999 (усно); с.160 

№1001 (Скласти і розв’язати задачу). 

Я досліджую світ 

 с. 118 (опрацювати; знайти на сторінках підручника назви рослин, виділені 

червоним кольором. Що це означає?); с. 119 – 120 (опрацювати, скласти 

правила «Прогулянка лісом»); с. 121 - 122 (опрацювати, скласти правила 

здорового способу життя); с. 124 -126 (опрацювати, дослідити «Які явища 

відбуваються в неживій природі») 

Англійська мова 

Урок 8b. Впр. 1 с. 90 чит., переклад. Впр. 2 с. 91 назвати речі. Граматика Коли 

хочемо описати одяг товариша, то говоримо He is wearing … (jeans, T-shirt) (Він 

одягнений у …). Коли описуємо одяг подруги, то говоримо She is wearing … 

(dress, hat) (Вона одягнена у …).  WB ex. 1, 2 p. 70. Слова переписати у словник 

і вивчити 

shorts [ʃɔ:ts] шорти 

glasses ['ɡlɑ:sız] окуляри 

trainers ['treınǝz] кросівки 

Урок 8с. Впр. 1 с. 92 чит., переклад. Впр. 2, 3 с. 93 усно. WB ex. 2 p. 71. Слова 

переписати у словник і вивчити 



jacket ['dʒækıt] куртка; піджак 

socks ['sɒks] шкарпетки 

trousers ['traʊzǝz] брюки; штани 

Урок 8 Let’s play. Впр. 1 с. 94 усно. Граматика Коли хочемо запитати, у що 

одягнений/-а він/вона, говоримо Is he/she wearing … (jacket, dress)? (Він/вона  

одягнений/-а у …?) Якщо відповідь ствердна, то кажемо Yes, he/she is. (Так.) 

Якщо заперечна, то No, he/she isn’t. (Ні). 

WB ex. 1, 2 p. 72. Слова переписати у словник і вивчити 

spring [sprıŋ] весна 

summer ['sʌmǝ] літо 

autumn ['ɔ:tǝm] осінь 

winter ['wıntǝ] зима 

Урок 8 Project. Виготовити ляльку з паперу й описати за зразком впр. 3 с. 95 

Урок 8 Smart world. Впр. 1 с. 96 чит., переклад. Впр. 2 с. 96 усно. WB ex. 1, 2 p. 

73. Слова переписати у словник і вивчити 

student ['stju:d(ǝ)nt] студент 

football ['fʊtbɔ:l] футбол 

origami [͵ɒrı'ɡa:mi] орігамі 

paper animals ['peıpǝ 'ænımǝlz] паперові тварини 

Урок 8 Smart time.  Впр. 1, 2 с. 97 усно, впр. 3 с. 97 пис. WB ex. 1, 2 c. 74. Слова 

переписати у словник і вивчити 

silk [sılk] шовк 

wool [wʊl] шерсть 

cotton ['kɒt(ǝ)n] бавовна 

Урок 8 Revision. Впр. 1, 2 с. 98 усно. WB будь-яка вправа на вибір. 

Урок 8 Now I can. Впр. 1-5 с. 99 усно. WB ex. 2 p. 77. 

Урок 8 Улюблені герої. С. 107 обидві вправи усно, другу вправу повторити 

кілька разів. WB ex. 1, 2 p. 78. 

Підготуватися до діагностичної роботи №8, повт. с. 88-99  
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