
Tydzień obejmuje okres od 27.04 do 30.04.2020

Klasa 2a

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący: Renata Kwak

Treści do realizacji: 

Dzień 1 „Calineczka”

Sprawdź co zapamiętałeś/-aś z lektury.

https://learningapps.org/1671425 

Następnie przejdź do zadań umieszczonych w  linku poniżej. Jeśli bezbłędnie rozwiązałeś wcześniejszy
quiz, możesz od razu przejść do pomarańczowej zakładki .

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49646

Ćwiczenia j. polski - str. 50-51
Zamiast ćwiczenia 6 wykonaj pracę umieszczoną poniżej (rysunek lalki).

Edukacja plastyczna
Calineczka wygląda jak mała laleczka. Narysuj lalkę według instrukcji. Pracę włóż do teczki.
https://www.youtube.com/watch?v=kLJjWdv_Kcg

Karty matematyczne str. 20-21 - zamiast pchełek możesz użyć np. guziki, kółka wycięte z 
papieru, klocki.

Dzień 2 „Ćwiczymy z Noni”

Ćwiczenia j. polski str. 52-53
Na platformie edumaster wykonaj zadanie domowe – będzie dostępne do 3.05.2020

Zajęcia informatyczne
https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/puzzle_mozaics_copy.htm?
language=english&linkback=../../index.htm -kodowanie postaci Calineczki

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/puzzle_mozaics_copy_animals_16x16.htm?
language=english&linkback=../../index.htm 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/puzzle_mozaics_copy_animals_16x16.htm?
language=english&linkback=../../index.htm - kodowanie dla chętnych

Podręcznik str. 107
Karty matematyczne str. 22-23
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Edukacja muzyczna
Przypomnij sobie wartości rytmiczne. Nie wykonuj bębenka.

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0

A teraz pobaw się rytmem.

https://www.youtube.com/watch?v=IVsDoCN8ELo

https://www.youtube.com/watch?v=9HtRyc3ixrc

https://www.youtube.com/watch?v=Bb7syoPdAjg&list=RDBb7syoPdAjg&start_radio=1

Dzień 3 „Jak powstaje dom?” 

Podręcznik str. 48-49

Ćwiczenia j. polski str. 54-55

w-f
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ

Karty matematyczne str. 24-25

Poćwicz też na stronie matzoo
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-50_7_20

Dzień 4 „Kto buduje dom? ”

Podręcznik str. 50-51

Ćwiczenia j. polski str. 56-57
Na platformie edumaster wykonaj zadanie domowe związane z pisownią wyrazów z „rz” – 
będzie dostępne do 3.05.2020

w-f
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

Karty matematyczne str. 26-27

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia:

- Zadania utrwalające pisownię wyrazów z „rz” znajdujące się na stronie pisupisu.pl  w zakładce 
ortografia 1, ortografia 2.
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- Zadania utrwalające pisownię wyrazów ze spółgłoskami miękkimi:

http://pisupisu.pl/klasa2/si-i-s-wybierz-nauka

http://pisupisu.pl/klasa2/ci-i-c-wybierz-nauka

http://pisupisu.pl/klasa2/si-i-s-wpisz

http://pisupisu.pl/klasa2/ci-i-c-wpisz

- Zadania różne:

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_zero_to_twenty.htm?
language=english&linkback=../../education/index.htm 
 
https://www.digipuzzle.net/minigames/findthedifferences/puzzle_cartoons.htm?
language=english&linkback=../../index.htm

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
potwierdzenie rodzica, praca plastyczna włożona do teczki, zadania wykonane na 
platformie nauka.edumaster.pl

Konsultacje dla uczniów 

Przez e-dziennik i telefonicznie codziennie w godzinach 12.00 – 15.00

Konsultacje dla rodziców

Przez e-dziennik i telefonicznie codziennie w godzinach 17.00 - 20.00

Renata Kwak     
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