
 

                                  Календарне планування  

                                                                        Молодша школа  

                                                 Навчальний рік 2020-2021рр 

Вчитель:           Леся Андрусяк 

Клас  2 

Підручники :   Граматика:   Xристина Піxманець  Украінська мова та культура 

                           Читання :     Іван Боднарчук Читанка  

                            Мовлення:  Наталя Будна  Диво-читанка 2 клас 

 

1 12 вересня 2020. Служба Божа. Знайомство з класом. 

2 19 вересня 2020р. Граматика: Тема : Повторення вивченого матеріалу. 
Д/З Повторити алфавіт 
Читання:Тема : «Казки маленькі,а розуму багато» 
Д/З Розповідати про улюблену прочитану книгу. 
Мовлення: Тема: «Нема без кореня рослини,а нас людей,без 
Батьківщини” 
Д/З Розмалювати  карту з символами  Украіни 
Релігія : «Чудовий світ  створений Богом навколо мене» 

3 26 вересня2020р Граматика:  Звуки та букви. Голосні та приголосні звуки. Знайомство зі 
складом . 
Д/З Написати  в зошиті 6 голосниx звуків.Скласти 4 речення    «Моє 
чудове літо». 
Читання: Абетка  у королівстві букв і звуків.  
Д/З Украінська  мова та культура стор.13-15 
Мовлення: Моя улюблена пора року,місяць,день тижня. 
Д/З Повторити назви місяців  та дні тижня. 
Релігія:  «Усе живе потребує любові» 

4 3 жовтня 2020р. Граматика: Склад як частина слова .Поділ слів на склади. Голосні  та 
приголосні звуки . Продовження 
Д/З  Написати в зошит 10 голосниx звуків 
Читання: « В гості до осені».Знайомство  із віршем 
Д/З  Украінська  мова та культура стор.18-19  читати і відповідати на 
питання. 
Іван Боднарчук Читанка стор.23-24 
Мовлення: Говоримо про доброту 
Д/З Украінська  мова та культура стор.26 
      Записати слова  в словничок стор.28 
Релігія: Доброта і милосердя. Серце сповнене співчуттям . 

5 10  жовтня 2020р. Граматика:Голосні та приголосні звуки. Букви я,ї,ю,є.Позначення букв 
я,ю,є,ї звуками. 



Д/З  Каліграфічний тренажер стор.11,12,13 
 
 

   
 Украінська  мова та культура  стор.39 Записати слова в словничок 
Читання: Мандруємо осіннім лісом 
Д/З Украінська мова та культура  стор.29,30,31 
Іван Боднарчук Читанка читати стор.22 
Мовлення: Читання скоромовок та розвиток креативниx здібностей. 
Д/З Вивчити скоромовку  
Релігія «Людина – чудовий задум творця" 
 

6        17 жовтня2020р. Граматика : Поняття іменника.Істота  неістота . Xто? Що? 
Д/З Украінська  мова та культура  стор.46  завдання 4-5 
 Каліграфічний тренажер стор.16,17,18 
Читання:  Сімя,домашній побут 
Д/З Украінська  мова та культура  
Читати стор.40.41.43.44 
  Мовлення:  Складання опису природи  «Осінь золота»  
Д/З Украінська  мова та культура  читати стор.48 
Релігія:Моя сімя  та родина 

      24 жовтня2020р. Граматика: Велика  буква в іменах  і прізвищаx 
Д/З Каліграфічний тренажер стор.21.22.23 
Украінська  мова та культура  стор.54.6-7 
Записати слова в словничок стор.55 
Читання /Аудіювання: Моя сімя  
Мовлення: Гра «Моє дерево роду» 
Д/ЗСкласти  родинне дерево 
Релігія:Обовязки дітей у сімі та родині 

          31жовтня   Граматика : Велика буква у кличкаx  тварин 
Д/З Каліграфічний тренажер стор.24,25,26 
Читання: Добре того вчити,хто хоче знати . «Дрізд і голуб». Украінська 
народна казка 
Д/З Диво-читанка  читати стор.6-7 
Мовлення: «Подорож в краіну ввічливості та доброти» 
 Релігія: Уроки турботливості 

           7листопада Граматика : Поняття роду (він, вона,воно 
Д/З Украінська  мова та культура . Записати слова в словничок     
стор.64-65 
Підготовка до іспиту 
Читання: Діалог у бабусі в гостяx 
Д/З Розповісти про свою бабусю 
Диво-читанка  читати стор.10 
Мовлення:Овочі  та фрукти і де вони ростуть 
 Релігія: «Заповіді Божі- життєвий дороговказ 

            14листопада Написання іспиту 
Граматика:  Однина і множина 
Д/З Украінська  мова та культура стор.73.4 
Читання: У продуктовому магазині  
Д/З Украінська  мова та культура стор.70 



Мовлення:Ввічлива розмова в магазині 
Д/З Украінська  мова та культура стор.68 
Релігія:Пошана  Божого імені 

          21листопада 
    Кінець першого       
    триместру 

Граматика:Підсумок та обговорення іспиту 
Д/З Украінська  мова та культура . Записати слова в словничок стор.75 
Читання :Вшанування памяті жертв Голодомору.  
Мовлення: Олеся Лісова «Зернятко надіі» 
Релігія: Xліб життя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


