
План на дистанційне навчання з української мови для 2-А класу

Чірпак Вікторії Вадимівни

Дата Тема Завдання

27.04. Видатні українські поети. Виразне 
читання віршів

Повторити вивчене про видатних 
письменників, виразне читання їх 

віршів.
28.04 Великдень. Читання вірша 

«Христос воскрес»
ст. 51 Прочитати виразно 

вірш.Розкажи, як святкують 
Великдень у твоїй родині?Напиши 
Відповідь на привітання : «Христос 

Воскрес!»
Записати у словник нові слова

29.04 Казка «Як тварини стали 
свійськими». 

ст.52
Прослухайте казку.

Читання за ролями. Засвоєння нових 
слів. Робота в групах (записати назви 

свійських і диких тварин)
30.04 Сміховинка. ст.54

Прослухати аудіозапис. Бесіда за 
смістом. Читання за ролями. 

Списування з друкованого шрифту
(останній абзац.)

30.04

04.05 «Бережіть птахів!». ст.55 Бесіда за змістом. Засвоєння 
нових слів. Списування з 

друкованого шрифту (останній абзац)
05.05 «Буковина». ст.56

Читання тексту. Бесіда про рідний 
край. Списування з друкованого 
шрифту (другий абзац, підкресли 

букви, які позначають голосний звук)
06.05 «Одеса». ст.57 Читання тексту. Бесіда про 

міста України. Розповідь про своє 
місто. Творче списування (виписати 

слова, написані з великої букви, 
скласти два речення з ними)

07.05 Державні символи України. Гімн 
України. Заучування напам’ ять. 
Списування приспіву

ст.58-59
Вичити Гімн напамятьЮ списати 

другий абзац
07.05

12.05 Вірш Л.Коломієць «Україна». ст.60
Виразне читання вірша. Творче 



списування (роз'єднай слова і 
перепиши прислів'я)

13.05 Вірш «До Дня захисту дітей» В. 
Підгірний. 

ст.61
Складання речень з виділеними 

словами
14.05 Повторення вивченого про звуки і 

букви. 
ст. 62

Звуко-буквений аналіз слів. 
Складання і запис речень з поданими 

словами

14.05

18.05 Повторення алфавіту. 
Розташування слів в алфавітному 
порядку

ст.63
Повторити алфавіт

19.05 Повторення вивченого. Письмо 
букв, складів, слів під диктовку

Написання букв, складів, слів під 
диктовку

20.05 Повторення вивченого. Списування Списування з друкованого тексту
21.05 Діагностична робота. Письмо слів 

під диктовку. Складання і запис з 
ними речень

Письмо слів під диктовку. Складання 
і запис з ними речень21.05

25.05 Виконання творчих завдань Записати імена однокласників 

26.05
Читання і списування загадок. Їх 
відгадки

Читання і списування загадок

27.05 Урок-підсумок за II семестр повторення вивченого
28.05 Урок-підсумок за рік повторення вивченого


