
План на дистанційне навчання для 2-А класу

Чірпак Вікторії Вадимівни

Дата Тема Завдання

12.03. Звукосполучення [дз-дз']. 
Буквосполучення дз. 

Ст. 35
Виділення звуків у словах. Читання слів. 

Словникова робота. Читання вірша. Письмо 
буквослолучення Дз. Списування з 

друкованого шрифту
16.03 Звукосполучення [дж]. 

Буквосполучення дж. 
ст. 36

Виділення звука у словах. Читання слів. 
Складання речень з поданими словами. 

Письмо буквосолучення дж. Творче 
списування 

17.03 Звукосполучення [дж]. 
Буквосполучення дж. 

Ст. 37
Виділення звука у словах. Читання слів, вірша 

Т. Коломієць «Джерельце під вербою…». 
Письмо буквосполучення Дж. Списування 

вірша
18.03 Апостроф. Вживання 

апострофа. 
ст. 38

Читання складів, слів з апострофом. 
Словникова робота. Бесіда за малюнком. 
Письмо слів з апострофом. Списування 

прислів’я
19.03 Апостроф. Вживання 

апострофа. 
ст. 39

Читання слів з апострофом, читання вірша. 
Загадка. Письмо слів з апострофом. 

Списування вірша
ст.40

Бесіда за малюнком. Читання вірша С.Цушко 
«Ввічливий песик». Письмо слів з 

апострофом
30.03 Апостроф. Вживання 

апострофа. 
ст.41

Слова-антоніми. Читання і заучування 
лічилки. Списування прислів’я

31.03 Алфавіт. Вивчення напам’ять
01.04 Діагностична робота. Списування з друкованого шрифту
02.04 Післябукварний період. 

Колискова пісня  «Люлі-
люлі, мій синочку». П. 
Воронько «Оленка 
маленька»

Ст. 42
Читати і перекладати текст. Пояснення 
значення поданих слів. Списування з 

друкованого шрифту.



Дата Тема Завдання
6.04-
7.04

Складання розповіді 
«Ранок учня(учениці)»

с.43.Записати слова в словник і вивчити.За 
допомогою серією молюнків та поданих слів 
скласти розповідь «Ранок учня-учениці»

8.04-
9.04

«Мудрість 
людей»Ю.Ярмиш.Читання 
в особах.Списування 
речень.

с.44.Прочитати текст.Списати перші 2абзаци 
тексту «Біля...зерном»; записати в словник і 
вивчити нові слова.

9.04-
14.04

«Лісовий 
майстер».Читання тексту за 
ролями .Списування 
речень.

с.45.Прочитати текст, списати три речення  з 
тексту; записати слова з словничка у словник і 
вивчити.

15.04 Діагностична 
робота.Виконання творчих 
завдань.

с.46-47.Завдвння1,3,4на с.46 і 3,4 на 
с.47написати, прислів'я та скоромовку 
вивчити.  

16.04-
16.04

Т.Шевченко.Розповідь про 
Т.Шевченка.Вірш «Світає, 
край неба 
палає...».Списування 
вірша.

с.48, прочитати розповідь, вірш списати, 
слова записати в словник і вивчити .

21.04-
22.04

Л.Украінка.Розповідь про 
поетесу.»Вірш «Як 
дитиною 
бувало...».Списування 
вірша.

с.49 прочитати розповідь, вірш списати, слова 
записати в словник і вивчити.

23.04-
23.04

Іван Франко «Надійшла 
весна 
прекрасна...»Заучування 
вірша.

с.50,прочитати розповідь, слова записати в 
словник і вивчити; вірш вивчити напам'ять.


