
Індивідуальний план 

 «Українська мова» 2 клас 

ІІ семестр (за підручником М. Захарійчук ) 3 год на тиждень 

 

 

1.  Прикметники – протилежні за значенням. 09.01 

2.  Утворення словосполучень хто? що? + який? яка? яке?  

3.  Повторення і закріплення вивченого про іменник та 

прикметник.  

 

4.  Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за поданим 

початком « Дві білки». 

 

5.  Діагностувальна робота №.1  Перевірка мовних знань.  

6.  Тема 7. Дієслово. Службові слова  

7.  
Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним 

значенням. 

 

8.  
Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок 

дієслів з іменниками. 

 

9.  
Складання груп дієслів із певним лексичним значенням. Роль 

дієслів у мовленні. 

 

10.  Дієслово. Доповнення речень дієсловами із тексту.  

11.  Дієслово. Дієслова, протилежні за значенням.  

12.  
Дієслово. Дієслова, подібні за значенням. Роль дієслів у 

мовленні. 

 

13.  
Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів із 

словами він, вона, воно, вони. 

 

14.  Службові слова у реченні. Роль службових слів у реченні.  

15.  
Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль 

прийменників у реченні. 

15.02 

16.  
Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль 

прийменників у реченні. 

 

17.  Діагностувальна робота №.2  Диктант.  

18.  

Розвиток зв’язного мовлення. Опис істоти за малюнком і 

змістом вірша «Моє оленятко». 

 

 



19.  Тема 8. Речення  

20.  
Речення. Зміст і його завершене інтонаційне оформлення. 

Велика літера у першому слові речення. 

 

21.  Речення, у яких є повідомлення. Розповідні речення.   

22.  Розділові знаки в кінці розповідного речення.  

23.  Питальні речення. Інтонація питальних речень.  

24.  Діагностувальна робота №.3 Списування.   

25.  
Розвиток зв’язного мовлення. Підпис малюнків за змістом. 

Складання тексту. 

 

26.  
Речення, у яких є прохання або наказ, спонукання. Інтонація 

спонукальних речень. 

 

27.  
Побудова речень. Об’єднання двох простих речень в одне 

складне за зразком.  

 

28.  Поширення речень за питаннями. Головні слова у реченні.  

29.  
Розуміння змісту речень. Спостереження за зв’язком слів у 

реченні. 

 

30.  
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над деформованим 

текстом. 

25.03 

31.  
Спостереження за зв’язком слів у реченні. Формування умінь 

складати записки. 

 

32.  
Спостереження за зв’язком слів у реченні. Поширення 

речення словами за змістом і питаннями. 

 

33.   Діагностувальна робота №.4  Діалог.  

34.  Поширення речення словами за змістом і питаннями.   

35.  
Розвиток зв’язного мовлення. Складання тексту за 

сюжетним малюнком та опорними словами.                

 

36.  Тема 9. Текст  

37.  
Уявлення про текст. Заголовок, його відповідність змісту 

тексту. 

 

38.  
Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до 

змісту тексту. 

 

39.  Спостереження за побудовою тексту: зачин, основна частина,  



кінцівка. 

40.  Діагностувальна робота №.5 Усний твір. 15.04 

41.  
Спостереження за роллю абзаців у тексті. Дотримання 

абзаців, які відповідають основним частинам висловлювання. 

 

42.  
Спостереження за використанням слів (він, вона, вони, цей, 

ця, ці, це, тоді, після того). 

 

43.  
Розвиток зв’язного мовлення. Складання плану та 

написання переказу тексту «Рости, кленочку». 

 

44.  
Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, 

що повторюються. 

 

45.   Діагностувальна робота №.6  Диктант.  

46.  
Аналіз діагностичної роботи. Формування уміння 

використовувати в побудові тексту виражальні засоби. Тема 

 

47.  Тема 10. Мова і мовлення  

48.  Уявлення про мову й мовлення. Мова як засіб спілкування.  

49.  Ознайомлення з мовними і немовними знаками.  

50.  Розвиток зв’язного мовлення.   

51.  Робота з деформованим текстом.  

52.  
Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у 

споріднених мовах. 

 

53.  Усне і писемне мовлення (говоріння і письмо).   

54.  Культура  спілкування. Культура мовлення.  

55.  Розвиток зв’язного мовлення. Слова ввічливості. Звертання  

56.  Тема 11. Повторення вивченого.  

57.  Діагностувальна робота №.7 Перевірка мовних знань.  

58.  Аналіз діагностичної роботи.  

59.  Перевірка мовних знань.  

60.  Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумковий урок за рік. 25.05 

 


