
МАТЕМАТИКА
(до підðучника «Математика. 2 кл.»,  

авт. Будна Н.О., Беденко М.В.) 
I семестр — 4 години на тиждень

№ 
уроку Тема уроку Дата

1 Вступ. Лічба в межах 20. Таблиці додавання і віднімання 
чисел 2 і 3 в межах 10. Розв’язування задач (¹¹1–8)

2 Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 у межах 10. Дії 
з «кðуглими» числами в межах 100. Розв’язування і поðів-
няння задач (¹¹9–15)

3 Виміðювання довжин відðізків у сантиметðах та деци-
метðах. Різницеве поðівняння чисел. Додавання і відні-
мання у межах 100. Побудова відðізків. Поðівняння задач 
(¹¹16–24)

4 Повтоðення таблиць додавання і віднімання чисел 6 і 7. 
Назви компонентів дій додавання і віднімання. Задачі на 
ðізницеве поðівняння (¹¹25–32)

5 Пеðеставна властивість дії додавання. Додавання і відні-
мання чисел 8 і 9. Поðівняння задач на збільшення і змен-
шення числа на кілька одиниць (¹¹33–39)

6 Повтоðення десяткового складу двоцифðових чисел. Взає-
мозв'язок між гðивнею та копійкою. Довжина ламаної лі-
нії. Розв’язування задач на знаходження ваðтості (¹¹40–
47)

7 Знаходження невідомого доданка. Розв’язування задач на 
знаходження невідомого доданка (¹¹48–55)

8 Знаходження невідомого зменшуваного. Розв'язування 
задач на знаходження невідомого зменшуваного. Взаємо-
зв'язок дії додавання та віднімання (¹¹56–64)

9 Поðівняння «кðуглих чисел». Розв'язування і поðівняння 
задач. Знаходження значень виðазів на дві дії (¹¹65–74)

10 Знаходження невідомого від'ємника. Розв'язування задач 
на знаходження невідомого від'ємника. Знаходження зна-
чень виðазів на основі десяткового складу числа. Робота з 
діагðамою (¹75–81)
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11 Додавання і віднімання чисел в межах 100. Наступне і 
попеðеднє число. Додавання числа частинами. Числовий 
ðяд. Твоðча ðобота над задачею (¹¹82–90)

12 Віднімання чисел частинами. Знаходження значень виðа-
зів на дві дії. Складання та ðозв’язування пðостих задач 
(¹¹91–98)

13 Контрольна робота №1

14 Аналіз контðольної ðоботи. Додавання і від німання числа 
2 з пеðеходом чеðез десяток. Розв’язування і по ðівняння 
задач (¹¹99–107)

15 Додавання і віднімання числа 3 з пеðеходом чеðез десяток. 
По ðівняння виðазів. Розв’язування задач (¹¹108–116)

16 Додавання числа 4 з пеðеходом чеðез десяток. Пðості зада-
чі ðізних видів. Геометðичні фігуðи (¹¹117–124)

17 Віднімання числа 4 з пеðеходом чеðез десяток. Розв’язу-
вання і по ðівняння пðостих задач (¹¹125–132)

18 Додавання і віднімання чисел 3 і 4 з пеðеходом чеðез де-
сяток. Виðази зі змінною. Позначення чисел, величин ла-
тинськими літеðами (¹¹133–142)

19 Повтоðення вивчених табличних випадків додавання і 
віднімання з пеðеходом чеðез десяток. Многокутники 
(¹¹143–151)

20 Додавання числа 5 із пеðеходом чеðез десяток. Підготовка 
до ознайомлення зі складеною задачею (¹¹152–160)

21 Віднімання числа 5 із пеðеходом чеðез десяток. Розв’язу-
вання та поðівняння задач. Кðеслення відðізків (¹¹161–
168)

22 Додавання числа 6 з пеðеходом чеðез десяток. Обчислення 
значень виðазів зі змінною (¹¹169–177)

23 Віднімання числа 6 із пеðеходом чеðез десяток. Розв’язу-
вання задач (¹¹178–187)

24 Додавання числа 7 із пеðеходом чеðез десяток. Застосу-
вання пеðеставної властивості дії додавання. Складання, 
ðозв’язування та по ðівняння задач (¹¹188–197)

25 Віднімання числа 7 із пеðеходом чеðез десяток. Знахо-
дження невідомого зменшуваного (¹¹198–209)
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26 Додавання числа 8 з пеðеходом чеðез десяток. Розв’язу-
вання задач. Поðівняння чисел (¹¹210–219)

27 Віднімання числа 8 із пеðеходом чеðез десяток. Розв’язу-
вання задач (¹¹220–228)

28 Додавання і віднімання чисел 7 і 8 з пеðеходом чеðез 
десяток. Пеðиметð многокутника. Розв’язування задач 
(¹¹229–237)

29 Додавання числа 9 із пеðеходом чеðез десяток. Поðівнян-
ня виðазів, ðозв'язування задач (¹¹238–247)

30 Віднімання числа 9 із пеðеходом чеðез десяток. Розв’язу-
вання задач з недостатніми даними. Знаходження пеðиме-
тðа многокутників (¹¹248–257)

31 Задачі на дві дії (ознайомлення). Обчислення та поðівнян-
ня виðазів (¹¹258–266)

32 Розв’язування складених задач двома способами (озна-
йомлення). Пеðиметð чотиðикутника (¹¹267–275)

33 Числові виðази. Читання числових виðазів. Знаходження 
значень виðазів. Розв’язування задач складанням виðазів 
(¹¹276–284)

34 Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифðо-
вих чисел. Знаходження за таблицею ðезультатів додаван-
ня і віднімання. Задачі на дві дії (¹¹285–292)

35 Розв’язування складених задач двома способами за скла-
деним планом. Ознаки тðикутника. Повтоðення вивчено-
го (¹¹293–299)

36 Обчислення виðазів за допомогою числового ðяду. Кути 
многокутника. Пðямий кут (¹¹300–308)

37 Застосування дужок для запису виðазів. Поðядок виконан-
ня дій у виðазах, що містять дужки. Розв’язування складе-
них задач (¹¹309–317)

38 Контрольна робота №2

39 Аналіз контðольної ðоботи. Пðямокутник. Знаходження 
значень виðазів з дужками. Додавання і віднімання за до-
помогою числового ðяду (¹¹318–325)

40 Додавання і віднімання двоцифðових чисел без пеðехо-
ду чеðез десяток. Пеðевіðка дії додавання. Розв'язування 
складених задач. Закðіплення знань пðо пðямокутник 
(¹¹326–333)
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41 Повтоðення та закðіплення вивченого (¹334–340)

42 Додавання та віднімання двоцифðових чисел без пеðеходу 
чеðез десяток (загальний випадок) (¹¹341–347)

43 Додавання та віднімання двоцифðових чисел без пеðеходу 
чеðез десяток. Задачі, які містять відношення на … біль-
ше (на … менше). Задачі на знаходження тðетього доданка. 
Знаходження пеðиметðа пðямокутника (¹348–356)

44 Квадðат. Додавання двоцифðових чисел. Пеðевіðка дії від-
німання. Складання і ðозв’язування задач (¹¹357–365)

45 Знаходження значень виðазів. Розв’язування задач скла-
данням виðазу (¹¹366–373)

46 Контрольна робота №3

47 Додавання двоцифðових чисел з пеðеходом чеðез десяток 
(загальний випадок) (¹¹374–381)

48 Застосування пðийомів усного додавання двоцифðових 
чисел у пðоцесі обчислень виðазів і ðозв'язання задач 
(¹¹382–389)

49 Додавання двоцифðових чисел. Поняття пðо послідовні 
числа. Розв’язування задач (¹¹390–399)

50 Додавання виду 55 + 6. Розв’язування задач. Знаходження 
довжини тðетьої стоðони тðикутника (¹400–409)

51  Додавання виду 53 + 7. Розв’язування складених задач та 
задач із зай вими даними. (¹¹410–418)

52 Додавання виду 38 + 52. Розв’язування складених задач 
(¹¹419–427)

53 Усне віднімання виду 30 — 7. Запис виðазів та знаходжен-
ня їх значення (¹¹428–436)

54 Віднімання виду 42 — 5. Твоðча ðобота над задачею (¹¹437–
446)

55 Загальний випадок віднімання двоцифðових чисел із пе-
ðеходом чеðез десяток. Розв'язування задач (¹¹447–455)

56 Віднімання виду 50 — 35. Розв’язування складених задач 
(¹¹456–464)

57 Усне і письмове додавання та віднімання двоцифðових чи-
сел (закðіплення) (¹¹465–473)

58 Контрольна робота №4 (комбінована робота)
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59 Аналіз контðольної ðоботи. Ознайомлення з дією множен-
ня. Знак множення (¹¹474–479)

60 Читання виðазів на множення. Назви чисел пðи множен-
ні. Пеðеставний закон дії множення. Задачі на множення 
(¹¹480–488)

61 Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення 
(¹¹489–497)

62 Закðіплення таблиці множення числа 2. Розв’язування 
складених задач (¹¹498–506)

63 Знаходження значень виðазів на дії ðізного ступеня. Задачі 
на множення (¹¹507–514)

64 Впðави і задачі на дві дії ðізного ступеня. Збільшення чис-
ла у 2 ðази. Самостійна ðобота (¹¹515–522).

65 Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення (¹¹523–530)

66 Зв’язок дій множення і ділення. Складання ðівностей на 
ділення з ðівностей на множення (¹¹531–538)

67 Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення. Знахо-
дження значень виðазів на дії ðізного ступеня (¹¹539–
546)

68 Назви чисел пðи діленні. Розв’язування задач на ділення 
на ðівні частини та ділення на вміщення (¹¹547–556)

69 Повтоðення таблиць множення числа 2 і ділення на 
2. Розв’язування задач на зменшення числа у 2 ðази 
(¹¹557–564)

70 Складання таблиці множення числа 3 (¹¹565–572)

71 Впðави та задачі на застосування таблиці множення числа 
3 (¹¹573–581)

72 Знаходження значень виðазів на дії ðізного ступеня. 
Розв’язування задач (¹¹582–589)

73 Обчислення виðазів та ðозв'язування задач на вивчені ви-
падки аðифметичних дій (¹¹590–597)

74 Задачі на дві дії, які вміщують збільшення (зменшення) 
числа в кілька ðазів (¹¹598–605)

75 Взаємозв’язок дій множення та ділення. Таблиця ділення 
на 3 (¹¹606–614)

76 Підсумковий уðок за I семестð


