
Tydzień obejmuje okres od 20.04 do 24.04.2020

Klasa 2a

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący: Renata Kwak

Treści do realizacji:

Dzień 1 „Pomniki przyrody”

Podręcznik – str. 34 -35, polecenia pod tekstem - ustnie .

Ćwiczenia - str. 36-37 
Zapisz w zeszycie do j. polskiego temat: Pomniki przyrody i wykonaj ćw. 3 str. 37

Matematyka
Podręcznik str. 100 zad. 3 – przeczytaj na czym polega odejmowanie. 
W zeszycie zapisz temat: Odejmowanie z przekraczaniem progu dziesiątkowego.
Zrób zad. 4 str. 100
Poćwicz
https://www.minstructor.pl/embed/6666263643291648

Zacznij czytać lekturę „Calineczka” H. Ch. Andersena

https://lektury.gov.pl/lektura/calineczka
Masz tydzień na przeczytanie lektury.

Dzień 2 „Co nowego na wiosnę?” 

Podręcznik str.36-37, polecenia:  1, 2, 5 – ustnie; 3, 4 – w zeszycie pod tematem: Co nowego na 
wiosnę?

Ćwiczenia str. 38-39

Dla chętnych
https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM
http://scholaris.pl/resources/run/id/49577

Zajęcia informatyczne
W programie Paint wykonaj pracę pt. Wiosna (wykorzystaj narzędzia poznane w I semestrze). 
Zapisz ją i wyślij na adres sppszenno2a@interia.pl
Postaraj się. Za pracę dostaniesz ocenę.

W zeszycie zapisz temat: Doskonalimy odejmowanie.
Karty matematyczne str. 12-13
zad. 2, 3, 5 – działania zapisz w zeszycie
zad. 4, 6 – ustnie
Zanim zrobisz zadanie 7 (w zeszycie) wykonaj ćwiczenia na platformie edumaster w książeczce 
„Edukacja matematyczna” punkt 3 - system dziesiętny, zakładki : 1, 2, 3, 4, 5

Dzień 3 „Wiosenne kwiaty” 

Podręcznik str. 38-39

Ćwiczenia str. 40-42

Wykonaj ćwiczenia na platformie edumaster w książeczce „Edukacja polonistyczna” punkt 5, 
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zakładki:  1,2,3 (rzeczowniki), 7 (rozpoznawanie czasowników), 8 (rzeczowniki-czasowniki), 
20(przymiotniki), 22(rzeczowniki-przymiotniki)

Praca plastyczna dla chętnych str. 43 w ćwiczeniach

Karty matematyczne str. 13-14
Zad. 2, 3, 4, 5 w zeszycie pod tematem: Obliczenia pieniężne.
Zad. 6 – dla chętnych

Dzień 4 „Przechwałki krokusa”

Podręcznik str. 40-42

Krokusy rosną w Tatrach
Posłuchaj góralskiej muzyki
https://www.youtube.com/watch?v=itl2Fzm2PV0&list=RDgVj8fwaG700&index=

Ćwiczenia str. 44-46

Wykonaj ćwiczenie na platformie edumaster w książeczce „Edukacja polonistyczna” punkt 5, 
zakładka: przymiotniki stopniowanie oraz zadanie domowe (będzie wysłane w środę wieczorem)

Karty matematyczne str. 15-16
Zad. 1, 2, 3 – ustnie
Zad. 4, 5, 6, 7 – w zeszycie
Zad. 8 – dla chętnych

Dzień 5 „Wędrówki ptaków”

Podręcznik str. 43-45 polecenia - ustnie 
Ćwiczenia str. 48-49

http://scholaris.pl/resources/run/id/47625

głosy wybranych ptaków

Podręcznik str. 106
Karty matematyczne str. 17- 18
Zad. 2, 3, 4, 5, 6 – ustnie
Zad. 7 – w zeszycie

Trochę ruchu
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://wordwall.net/pl/resource/913476/wychowanie-fizyczne/wf-klasa-2

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
potwierdzenie rodzica, praca wysłana na adres sppszenno2a@interia.pl, zadania wykonane na 
platformie nauka.edumaster.pl

Konsultacje dla uczniów 

przez e-dziennik codziennie w godzinach 10.00-13.00

Konsultacje dla rodziców

przez e-dziennik codziennie w godzinach 16.00-19.00

Renata Kwak     
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