
Zadania dla klasy 2a – piąty tydzień  15.04. – 17.04.2020r. 

BLOK TEMATYCZNY – W OGRODZIE 

Środa  15.04.2020r. 

Temat: Śmigus - dyngus. 

Dziś powspominajcie z rodzicami minione święta, a szczególnie śmigus-dyngus. 

Na pewno zabawa była bardzo udana. Wykonajcie pracę plastyczną na ten 

temat.                                                                                                                                 

Czytamy ze zrozumieniem.                                                                                    

Zapoznajcie się z MENU na stronie 104 w KP i wykonajcie ćwiczenia na stronie 

105. 

Przypomnijcie tabliczkę mnożenia do 50. 

Czwartek 16.04.2020r. 

Temat: Wiosenne prace w ogrodzie. 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych i polonistycznych. 

Pr. Domowa 6 str. 69 KP i 5 str.53 KM 

Piątek 17.04.2020r.  

Temat: Siejemy rzodkiewkę.                                                                                                        

Przepiszcie do zeszytu z przyrody etapy siania rzodkiewki w odpowiedniej 

kolejności. Ponumerujcie. Przyślijcie zdjęcie. 

Podlewamy wodą.                                                                                                    

Przekopujemy ziemię.                                                                                                      

Zagrabiamy spulchnioną ziemię.                                                                                                 

W zrobionym rowku wysiewamy nasiona.                                                                  

Usuwamy chwasty.                                                                                                             

Wytyczamy ścieżki i grządki.                                                                                             

Czekamy na pierwsze rzodkiewki.                                                                                         

Nawozimy ziemię. 

 



Czytanka str. 60 – 61, przeczytajcie i odnajdźcie nazwy narzędzi potrzebnych do 

wiosennych prac w ogrodzie. Zapiszcie je w zeszycie do przyrody.                     

Zachęcam Was do pracy z rodzicami w ogrodzie. Poproście, aby pozwolili Wam 

zasiać swoją rzodkiewkę. Obserwujcie, co będzie się z nią działo później. ☺ 

Ćwiczcie tabliczkę mnożenia w zakresie 100. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                      Bawimy się skakanką!       

Kochani trzymamy formę, ćwiczymy, bawimy się. Pragnę zachęcić Was do zabaw i ćwiczeń ze 

skakanką.  

Dziś przygotowałam dla Was materiał do obejrzenia, mianowicie gry i zabawy ze skakanką. 

Bardzo proszę zobaczcie ten trening, można te ćwiczenia wykonać w domu. Pamiętajcie o 

bezpieczeństwie podczas ćwiczeń – dostosujcie czas trwania ćwiczenia do własnej kondycji i 

możliwości.                         Pamiętajcie, ćwiczcie tylko w obecności rodziców! 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k 

Oto kilka wyliczanek, które można wykorzystać podczas zabaw. Zachęcam!                        

Udanej zabawy! ☺ 

 
Jeden, dwa, jeden, dwa 
pewna pani miała psa 
trzy i cztery, trzy i cztery 
pies ten dziwne miał maniery 
pięć i sześć pięć i sześć 
pies ten lodów nie chciał jeść 
siedem, osiem, siedem, osiem 
wciąż o kości tylko prosił 
dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć 
kto te kości mu przyniesie 
Ty czy ja, ja czy Ty? 
licz od nowa: raz, dwa, trzy. 
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Ene due like fake, 
korba borba esme smate, 
deus deus kosmotaeus 
i morele baks 

 
Aniołek Fijołek Różna Bez 
Konwalia Balia Wściekły Pies 

 

 

Jadą Smerfy na rowerze, 
a Gargamel na Klakierze. 
Smerfy pojechały w las, 
a Gargamel w błoto wlazł. 

Ja też będę skakać ☺ 

 

 Przy kłopotach dzwońcie lub piszcie, zawsze pomogę ! 
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