Klasa 2 a X tydzień – 18.05– 22.05.2020r.
Nadal ćwiczymy tabliczkę mnożenia do 100 !☺
Poniedziałek 18.05.2020r.
Temat: Rodzinne zawody sportowe.
Czytamy wiersz „Wyścig w workach” Paweł Beręsewicz- podręcznik str.26
(nagrajcie swoje czytanie lub zadzwońcie).
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.55-56 KM i
polonistycznych str. 28-29 KP.
Pr. Domowa
Uczymy się pięknie czytać wiersz „Wyścig w workach”.

Wtorek 19.05.2020r.
Temat: Moja ulubiona dyscyplina sportowa.
Dokończ zdanie i napisz je w zeszycie w linię.
Moją ulubioną dyscypliną sportową jest ……………
Wykonaj rysunek! ☺
Dowolne ćwiczenia z kart polonistycznych str.30-31 KP.
Sprawdzian wiadomości i umiejętności za miesiąc kwiecień. Proszę o
samodzielne wykonywanie zadań.
A teraz troszkę poćwiczymy!
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
Utrwalamy i śpiewamy piosenkę „Witaminki” (nagrajcie filmik, chętnie
posłucham)
Wysłuchajcie też gamy C-dur i spróbujcie zaśpiewać.

Środa 20.05.2020r.
Temat: Notatka kronikarska.
Zapoznajcie się z notatką kronikarską w podręczniku str.28 (bardzo ważne)
Zapiszcie do zeszytu w linię pięć cech, które charakteryzują notatkę
kronikarską.
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.24-25 KM
polonistycznych str. 32-33 KP.
Pr. Domowa
Ćwiczenie 3 str.33 KP i zadanie 4 i 5 str. 25 KM.
Czwartek 21.05. 2020r.
Temat: Święto rodziny.
15 MAJA

Zapoznajcie się z ilustracjami i tekstem w podręczniku str.30-31, może
zorganizujecie sobie takie święto rodziny! Zachęcam! ☺
Dowolne zadania z kart pracy matematycznych str. 26-27 KM i
polonistycznych str. 34-35 KP.
Pr. Domowa
Ćwiczenie 4 i 6 str.34 KP .

Piątek 22.05.2020r.
Temat: Niespodzianka.

Czy lubicie niespodzianki ? Co wtedy czujecie? – porozmawiajcie o tym z
rodzicami.
Przygotujcie teraz niespodziankę komuś bliskiemu z rodziny, sami zdecydujcie
komu!
RONDELKOMANIA – OWOCOWE ZWIERZĘTA
Wykonajcie owocowe zwierzęta według przepisu w podręczniku na stronie 32
lub według własnego pomysłu ! Bawcie się dobrze ! ☺ (przyślijcie zdjęcie)
Oto kilka propozycji!

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.28-29 KM i
polonistycznych str. 36-37 KP.
Pr. Domowa
Zadanie 8 str.29 KM .

A teraz dbamy o formę!
Wykonajcie krótką rozgrzewkę. Zawsze ćwiczcie w obecności rodzica!
W tej lekcji zaproponuję Wam kilka prostych ćwiczeń kształtujących ogólną
sprawność fizyczną. Chciałabym zobaczyć, jak ćwiczycie. ☺ (wyślijcie krótki film)

Ćwiczenie 1.Wykonaj 10 kroków marszu w miejscu unosząc na zmianę wysoko
wyprostowane nogi, jednocześnie dotykając wyciągniętą dłonią do uniesionej nogi.

Ćwiczenie 2. Stań w lekkim rozkroku. Wykonaj 10 przysiadów

Ćwiczenie 3. Wykonaj 10 pajacyków

Ćwiczenie 4.Wykonaj 15 przeskoków z nogi na nogę wymachując rękoma raz w
lewo raz w prawo. Pamiętaj o pracy rąk.

Pamiętajcie też o zabawach na świeżym powietrzu. Możesz bawić
się z rodzicem lub rodzeństwem. ☺
Jestem z Was bardzo dumna.☺ Życzę zdrowia!

Przy kłopotach dzwońcie do mnie lub piszcie chętnie wyjaśnię,
pomogę, sprawdzę!
POWODZENIA

☺

