
Klasa 2 a VI tydzień – 20.04 – 24.04.2020r.                                                       

Nadal  ćwiczymy tabliczkę mnożenia do 100 ! ☺       

Poniedziałek 20.04.2020r. 

Temat: Zwierzęta w ogrodzie. 

Przeczytajcie w podręczniku na str. 62-64 tekst przedstawienia „Kto zjadł sałatę” 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych i polonistycznych. 

Pr. Domowa   

Do zeszytu przepiszcie tekst z ćwiczenia 3 str. 100 KP 

Wtorek 21.04.2020r. 

Temat : Historia pewnej rośliny.  

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.56 i polonistycznych str. 72. 

Pr. Domowa – zadania dodatkowe str. 66-67 KM, proszę przesłać dowolne zadanie. 

Środa 22. 04..2020r.  

Temat: Potrzeby roślin. 

Przeczytajcie tekst z podręcznika str.66-67 „Historia pewnej rośliny”. 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.57 i polonistycznych str. 73.  

Pr. Domowa - zadanie 4 str. 101 (czytanie na czas, opis w poleceniu, nagrania waszego 

czytania mile widziane ☺) 

Narysujcie w zeszytach do przyrody tulipana (ilustracja w ćw. 4 str.73) i podpiszcie nazwy  

części tej rośliny – kwiat, łodyga, liście, cebula, korzeń – zapamiętajcie !  Jeżeli ktoś z was ma 

w ogrodzie tulipany – obserwuje ☺ 

Czwartek 23. 04. 2020r. 

Temat: Niezwykłe ogrody.                                                                                                                    

Poznajemy odcinek – to najkrótsza droga między dwoma punktami! Ma początek i koniec, 

oznaczamy go wielkimi literami A, B, C, D itd. Poćwiczcie ich odmierzanie i rysowanie na 

kartce z bloku.        

         



 

Nauczcie się pięknie czytać wiersz „W hamaku” podręcznik str. 68. Nagrajcie wasze 

czytanie lub zadzwońcie. 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str. 58 i polonistycznych str.74. 

Pr. Domowa – zadania dodatkowe str. 68-69 (nie wysyłać, czytamy wiersz)  

Piątek 24. 04. 2020r.  

Temat: Ogród moich marzeń. 

Opowiedzcie rodzicom o ogrodzie Waszych marzeń, a może ktoś Was wykona rysunek, 

zachęcam. ☺ 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str. 59.  

Zadania dodatkowe str. 70-71 

Pr. Domowa -  Wykonajcie papierowego motyla, instrukcja str. 75 KP (można też wg 

własnego pomysłu, można wykorzystać rolkę po papierze toaletowym lub papierowych 

ręcznikach i ozdobić)  Prześlijcie zdjęcie lub nagranie waszej pracy ☺ 

Wysłuchajcie w Internecie dowolnych piosenek wiosennych w różnym tempie. Na pewno 

zauważycie różnicę między nimi.  

A teraz dbamy o formę fizyczną, to bardzo ważne! 

W przerwach między Waszą pracą  proponuję w tym tygodniu pobyt na świeżym powietrzu z 

wykorzystaniem sprzętów, które posiadacie np.                                                                    

                             

 

 Pamiętajcie, zawsze ćwiczcie i bawcie się pod opieką rodziców ! 



 

 

 Ćwiczę razem z wami!  

Życzę powodzenia i trzymajcie formę! ☺ 

 

Przy kłopotach dzwońcie do mnie lub piszcie chętnie wyjaśnię, pomogę, 

sprawdzę!                                                                                                  

 POWODZENIA ☺ 


