
Zakres obejmuje dni od 18.05 do 22.05.2020

Klasa  2b

Przedmiot- edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący: Justyna Kukla

Treści do realizacji:

Dzień 1 „Wycieczka rowerowa”

Język polski- strona8-9.  Zadanie 1,2,4,5- ustnie.

Możecie obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=u-LMYH3yLLM

Ćwiczenia język polski- strona 10, zad. 1,2,3,

Matematyka- utrwalamy tabliczkę mnożenia

Dla chętnych zadanie na eduelo- tabliczka mnożenia i dzielenia.

Dla chętnych- film „Historia rowerów”

https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE

Dla chętnych lekcja on-line na Microsoft Teams. 

Dzień 2 „Wycieczka rowerowa”- krajobrazy Polski

Podręcznik- strona 10-11, zad. 1- ustnie

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q&feature=youtu.be 

W podręczniku na stronie 11 są wyrazy obcego pochodzenia zakończone na - aż. Zapamiętaj ich 

pisownię.

Dla chętnych zadanie na eduelo- krajobraz. 

Ćwiczenia język polski- strona  11-12, zadanie 4,5, 6,7

Podręcznik matematyka – strona 85 (kwartał)

lub 

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

Ćwiczenia matematyka-strona 8-9, zadanie 1,2,3,4,5

Dla chętnych zadanie na eduelo- miesiące.

Dzień 3 „Mieszkańcy łąki”

https://www.youtube.com/watch?v=u-LMYH3yLLM
https://www.youtube.com/watch?v=vEWiwZpTmAg
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE


Podręcznik – strona 12- 13. Przyjrzy się, jakie zwierzęta i rośliny można spotkać na łące. 

Możesz obejrzeć film

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4

Ćwiczenia j. polski  -strona 14-15, zadanie 1,2,3. 

Podpowiedź do drugiej kropki w zadaniu 3. Opisująca motyla udziel odpowiedzi na pytania:

Ja wygląda motyl? (np. jest mały, delikatny)

Jakie ma ciało? (np. wydłużone, smukłe),

Jaką ma głowę? (np. małą, z czułkami)

Jakie ma skrzydła? (np. kolorowe, z plamkami)

Wyraź swoją opinię (np. podoba mi się, nie podoba mi się).

Można wykonać doświadczenie z przelewaniem wody tak, jak na filmie.

https://www.youtube.com/watch?v=7Ox5hQidp8Q

lub podręcznik, strona 86- wprowadzenie

Ćwiczenia matematyka- strona 10, zadanie 1,2,3

Dla chętnych zadanie na eduelo- na łące. 

Dzień 4  „Mieszkańcy łąki”

 Podręcznik strona 14-15. Możesz poprosić o pomoc w czytaniu starsze rodzeństwo lub rodzica. 

Ćwiczenia j. polski- strona 16-17, zadanie 4,5,6,7

Ćwiczenia matematyka – strona 11, zadanie 4,5,6,7

Dzień 5 

Informatyka- rysowanie na ekranie

Na wybranym ekranie wykonaj pracę pt. „Majowa łąka”. Prześlij zdjęcie do oceny. 

https://www.abcya.com/games/animate

https://www.autodraw.com/

http://bomomo.com/

w-f

W ramach w-fu możesz wyjść na spacer, pojeździć na rowerze, hulajnodze, rolkach, zagrać w piłkę.  

Możesz także poćwiczyć w domu:

http://bomomo.com/
https://www.autodraw.com/
https://www.abcya.com/games/animate
https://www.youtube.com/watch?v=7Ox5hQidp8Q
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


https://wordwall.net/pl/resource/900923/wychowanie-fizyczne/lekcja-wfu-w-domu-wykonaj-

%c4%87wiczenia

https://www.youtube.com/watch?

v=DBYZXW0PqmA&fbclid=IwAR351jj6se6qS7hNN6Q89E1AVxIkKq9Mnb3Qo70HZisGB6rvu05H78UO_

D0

W dalszym ciągu utrwalaj tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Możesz ćwiczyć na 

następujących stronach:

https://www.matzoo.pl/

https://www.digipuzzle.net/education/math-multiplications/index.htm

https://szaloneliczby.pl/

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela

Potwierdzenie rodzica, zdjęcie.

Konsultacje dla uczniów 

E-mail: justyna.kukla@interia.pl

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00

Konsultacje dla rodziców

E-mail: justyna.kukla@interia.pl

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00

Justyna Kukla
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