Klasa II b
Temat tygodnia „ Wiosna”
Poniedziałek 27.04.2020 r.
Temat: Nic w ogrodzie.
KP wybrane ćw. str. 78-79 KM wybrane ćw. str. 68 -69
Praca plastyczna pt. „Mój wymarzony ogród”.
Praca domowa.
Napisz w zeszycie od matematyki i oblicz.
9x5=

6x8=

4x8=

6x7=

7x7=

9x9=

5x8=

8x8=

Wtorek 28.04.2020 r.
Temat: Części mowy.
Przeczytaj wiersz Joanny Myślińskiej pt. „Wiosna”(można
nauczyć się na pamięć - dla chętnych).
„ Wiosna”
„ Wiosna słodko uśmiechnięta
obudziła już zwierzęta,
ptakom gniazda zbudowała
i potomstwo też im dała.
Potem wiosna nasza miła,
ziemię całą ożywiła,

kwiatom kwitnąć rozkazała
i roślinom zieleń dała.
Wreszcie chmurki przegoniła
i słoneczko uwolniła,
które świat ogrzewa mocno,
gdy powietrze pachnie wiosną.”
Przypomnij sobie poznane części mowy: rzeczownik,
czasownik, przymiotnik. Na jakie pytania odpowiadają?
Obejrzyj filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84–kliknij

Utrwalamy tabliczkę mnożenia.

Praca domowa
Odszukaj w wierszu po 3: rzeczowniki, czasowniki i
przymiotniki. Zapisz je w zeszycie. Wybierz dwa i ułóż z nimi
zdania.
Środa 29.04.2020 r.
Temat: Rodzina wyrazów.
Rodziną nazywa się grupę wyrazów mających wspólny rdzeń,
czyli pochodzących od tego samego wyrazu podstawowego.
Obejrzyj filmik.
https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs - kliknij

Praca domowa
Napisz rodzinę wyrazów do słowa – ogród. Zapisz w zeszycie.

Czwartek 30.04.2020 r.
Temat: Ziemia wyspa zielona.
Obejrzyj filmik edukacyjny o naszej planecie. Zastanów się na
tym, ja Ty możesz jej pomóc?
https://www.youtube.com/watch?v=msyPppuj8yg- kliknij

KP ćw. 22, 23, 24 str. 98-99 KM wybrane ćwiczenia ze str.7475
Zapoznaj się z piosenką link poniżej.
„Ziemia to wyspa zielona”
https://www.youtube.com/watch?v=msyPppuj8yg- kliknij

Praca domowa
KP ćw. 21 str. 98

Wychowanie fizyczne.

Jest ładna pogoda, możesz wykonać ćwiczenia na
świeżym powietrzu. Zaproś rodzica do wspólnych
ćwiczeń.
Pamiętaj!
Każdy trening zaczynaj od kilkuminutowej rozgrzewki.
Ćwiczenia wykonuj w obecności rodzica.

Zestaw ćwiczeń.
1. Podskoki obunóż jak małe piłeczki. Tempo: wolno wolno wolno,
szybko szybko szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko
szybko, wolno wolno wolno, szybko szybko szybko
2. W klęku podparty wykonujemy na przemian „koci grzbiet”,
następnie „plecy zapadnięte (wklęsłe)”. (około 8 powtórzeń)
3. Zabawa w pchanie taczek. Trzymamy za kostki nasze dziecko, a
ono próbuje chodzić na rękach do przodu, do tyłu, zmieniać
kierunek. (+/- do przejścia 15 metrów)
4. Marsz na czworaka w podporze przodem. (+/- do przejścia 20
metrów w różnych kierunkach)
5.

Szybki sprint w miejscu

Super pracujecie!
Tak trzymać. Jestem z Was dumna

