
Перелік завдань для опрацювання 

(сімейна форма навчання 2 клас) 

Навчальні 

предмети 

2 клас Тематика  

Інваріативна складова 

1.Українська 

мова 

Нумо знайомитись! 

Досліджую звуки і букви,склад,наголос. с.4-38 

Правила на рожевому фоні перечитувати кілька разів. 

Впр.13.с.5;впр.8.с.7; впр.9.с.9; впр.2.с.13; впр.5.с.15(Іабз.); впр.11.с.17; 

впр5.с.20; впр.7абз.); впр.4.с.23; впр.4.с.26; впр.7.с.29; впр.11.с.31; 

впр.11.с.33; впр.9.с.35 (усно скласти розповідь),вивчити алфавіт і вміти 

розміщувати слова за алфавітом;впр.9.с.38 

Досліджуємо значення слова.с.39-53 впр.2.с.39 усно; впр.8.с.42; 

с.44.впр.9; впр.7.с.45; впр.8.с.47; впр.8.с.48; впр.6.с.50; впр.10.с.52; 

впр.8.с.53; 

Досліджую іменники впр.11.с.55; впр.9.с.57; впр.12.с.59; впр.5.с.61; 

впр.8.с.65; впр.3.с.66( ІІ абз.) впр.3.с.67; впр.11.с.70 

Досліджую прикметники с.72-73 впр.9;с.74-75; впр.11;с.75 ;с.77 

впр.8;с.78 впр.6(усно);с.79-80;с.79 впр.4;с.80-81,с.81 впр.6;с.82 

впр.3;с.83-84 впр.7. 

Досліджую дієслова  

с.85-86 впр.9;с.87-88 впр.10;с.89-90 впр.9;с.90-91 впр.7;с.92-93 

впр.8;с.93-94 впр.9;с.96 впр.9;с.97 впр. 10(усно) 

Досліджую числівники 

с.98-99 впр.7;с.101 впр.9;с.102 впр.4;с.103-104 впр.7 

Досліджую службові слова 

с.105-106 впр7;с.107 впр.8;с.109 впр.14;с.110-111 впр.12  

Досліджую речення  

с.112-113 впр.10;с.115 впр.20;с.116 впр.8;с.117-118 впр 8;с.119 

впр.7;с.120-121 впр.11;с.122-123 впр.10;с.124 впр.11 

Досліджую текст 

С.125 впр.3;с.127 впр.4;с.129 впр 4;с.134 впр.10;с.135 впр.4;с.137 -138 

впр 9. 

Повторення і закріплення 

Впр7 с.139, Впр.15 с.140,Впр.13 с.142 

2.Читання  До школи,до книги,до друзів,душа поривається знов! с.4-18 читати 

Напам’ять Д.Павличко «Небеса прозорі» 

Читаємо і пізнаємо таємниці рідної мови с.20-36. 

Напам’ять 1 загадку с.26;с.29 переказувати казку «Кіт і пес» 

В кожній казці є урок,мов у квіточці медок с.38-46 читати і відповідати 

на запитання до казок. Щоб у серці жила Батьківщина с.50-56 читати 

зачарувала все зима с. 59-68 читати 

І.Малкович Молитва Ангелу напам’ять  

Світ дитинства у творах українських письменників с.70-78 чит. 

За бажання вірш напам’ять  с.80-88 

Переказувати с.80-82 

У колі літературних казок с.93-102 чит. 



Шевченкове слово с.104-108 чит. 

Напам’ять Т.Шевченко «Світа»  

Надійшла весна прекрасна с.110-120 чит. 

Напам’ять Л.Українка На зеленому горбочку. 

Скільки на Зекмлі цще цікавого! с.122-129чит.с.130-139 чит. 

3.Іноземна 

(англійська 

мова) 

1.Знову до школи. Мій клас.В.2,стор.5 

2.Шкільний рюкзак. Дивись що у мене є .В.2,стор.11 

3.У зоопарку В.2.стор.19,В.2,стор.21 

4.Моя кімната В.2,стор.27, В.2 стор.29 

5.Приходь до мене на вечірку впр.2,стор.37;В.2 с.39 

6.Ми їдемо, їдемо,їдемо! В.2,стор.45; В.2,стор.47 

7.Спортивний клуб В.2.стор.53;В.2.стор.55 

8.У селі В2.стор.63;В.3,стор 65 

9.Пори року та одяг В2 стор,79;В.2 стор.81 

4.Математика  

 

Повторення вивченого матеріалу у 1 класі. Обчислення нумерацій 

с.4№7; с.5№9; с.7№20; с.9№35,36; с.10№44;с.12№59. 

Додавання і віднімання опрацьованих чисел. 

с.15№79;с.17№86;с.18 

№91,93;с.20№105;с.21№106;с.23№116,117;с.24№125,126;с.25№133; 

с.26№139,140;с.27№144(усно);с.28№152;с.30№167,168;с.31№172,174;с.

32№182;с.34№195,196;с.36№209;с.38№220(усно);с.29№228;с.39№229(у

сно),с.41№237 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел 

С.43№249,254; с.44№258,259(усно); 

с.45№261;с.46№270;с.47№273(усно);с.48№277,278;с.49№286(усно);с.50

№292,294(усно);с.51№297,299;с.53№308,309;с.55№320;с.57№327,329;с.

58№332;с.60№346(усно);с.60№350;с.62№362;с.63№369;с.64№371(усно)

373;с.65№380(усно);с.66№386,387;с.67№389,390(усно);с.69№402,405;с.

70№409,413;с.71№420;с.72№427,428  

с.73№433,434(усно);с.75№449,451;с.76№452(усно),453(усно);с.78№468;

с.79№473;с.81№482,483;с.82№491;с.83№493,497(усно);с.84№499,500;с.

85 дати відповідь на запитання №505 

Множення і ділення 

С.86№510(усно);с.87№514;с.89№527,529;с.91№539,536(усно);с.94№558,

559;с.95№566(усно),567,570;с.96№576;с.97№585,586;с.98№591;с.99№60

0;с.101№610,611;с.101№612(усно);с.103№623,627;с.104№629(усно);с.10

5№633;с.106№639(усно);с.107№646;с.109№658,660,661;с.11№672(усно)

671;с.113№681;с.115№692,693;с.117№709,710;с.118№717,718;с.154№96

1;с.155№972;с.156№976,979 

Повторення С.157№987;с.158№993,995,998 

5.Інформатика Розділ 1. Інформація 

1. Розділ 2. Пристрої 

2. Розділ 3. Об’єкти 

3. Розділ 4. Малюнки й моделі 

4. Розділ 5. Алгоритми 

6.Я досліджую 

світ 

Людина в суспільстві с.5-21 відповідати на запитання 

Людина і природа восени с.24-51 читати,вивчити й розуміти 



 

 

Людина і природа взимку с.54-78 відповідати на запитання ,с.79-101 

застосовувати знання щодня  

Людина і природа навесні с.104-121 читати відповідати на 

запитання,застосувати знання щодня 

Людина і природа влітку с.124-137 

7.Дизайн і 

технології 

 

  

Зміни довкола нас:виготовити яблучко з  кольорового паперу за зразком 

Способи пізнання:виготовити черепашку з пластиліну та декору 

Територія:виготовити аплікацію з картону і паперу 

Спільнота:виготовити подарункову торбинку 

Вартість і цінність:виготовити сніговита за шаблоном 

8.Фізична 

культура 

1.Теоретико-методична підготовка. 

2.Культура рухів з елементами гімнастики. 

3.Рухова діяльність. 

4.Лазіння по гімнастичній лавочці. 

5.Легка атлетика  

6.Вправи з м’ячем 

9.Образотворче 

мистецтво 

 

 

 

 

1.Тема:Осінні враження 

Завдання: зображення айстр або хризантем. 

2.Тема:Світ тварин у мистецтві  

Завдання:виконання  замальовок тварин з перездачею їхніх характерних 

рис 

3.Тема: Зимові фантазії 

Завдання: створення композицій «Веселі сніговими» (білий папір, 

кольоровий картон) аплікація 

4.Тема: «Чарівні перетворення» 

Завдання: зображення качечки, яка плаває, за мотивами української 

народної казки. 

5.Тема: «Зустрічаємо літо»Завдання:зображення будиночка чарівної 

Гармонії (фломастери,маркери) 

6.Тема:Свято мистецтва 

Завдання: висловлення рамок для кращих малюнків,аплікац 

10.Музичне 

мистецтво 

 

 

 

Тема1. Здрастуй, рідна школо! 

Основні поняття: ноти,нотний стан, скрипковий ключ, інструментальна 

музика. 

Тема2.Барвисті ритми. Основні поняття:танець,гопак,полька,мазурка. 

Укр. народна пісня «Два півники». 

Тема3.Зимові фантазії. Основні поняття:колядки та щедрівки. 

Тема4.Подорожуємо до театру. 

Основні поняття:опера,балет,хор,соліст,мюзикл. 

О.Янушкевич «Пісня про зарядку» 

Тема5.Чарівні перетворення. Основні поняття: тембр,симфонічна 

казка,симфонічний оркестр,регістр. 

С.Прокоф’єв «Петрик і Вовк» (слухання) 


