
Zakres obejmuje dni od 6.04 do 17.04.2020

Klasa  2b

Przedmiot- edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący: Justyna Kukla

Treści do realizacji:

Dzień 1  „Wielkanocny czas”

Podręcznik – strona 74,  ustnie polecenie 1 i 2, str. 75- poćwicz czytanie.

Ćwiczenia j. polski - strona 80, zad. 1-2

Ćwiczenia matematyka –strona  62-63, gra „Wielkanocne zabawy”

Dzień 2  „Wielkanocne zabawy”

Podręcznik- strona 78, polecenie 1 i 2 ustnie. 

Ćwiczenia j. polski str. 83, zad. 2,3, dla chętnych zad. 4  i zad. 1 str. 82

Dla chętnych ed. plastyczna-  wykonaj dowolny rysunek wielkanocny. Możesz skorzystać z 

instrukcji poniżej lub narysować wg swojego pomysłu.

https://www.youtube.com/watch?v=KhHkq52nraU

https://www.youtube.com/watch?v=ZCAsm9S0ziA

https://www.youtube.com/watch?v=XcYAVRm82GQ

https://www.youtube.com/watch?v=Okrk1146_8E

Dzień 3   „Ekologiczne zakupy”

Dla chętnych str. 23 (przeczytać)

Podręcznik – strona  24-25, przeczytaj także wyrazy z ż na marginesie. 

Ćwiczenia j. polski - strona 23 zad. 1 bez kropki.

Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=i65TqEZwrY0

i wykonaj zadanie 3 i 4, zadanie 5 dla chętnych. 

Wykonaj zadanie domowe na platformie edumaster (zadanie pojawi się we wtorek wieczorem) i 

zostanie ocenione. Na zadanie będziesz miał czas do 21 kwietnia. 

Przed wykonaniem zadania poćwicz jeszcze.

https://wordwall.net/play/1206/960/662
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Podręcznik matematyka str. 106 (wprowadzenie do tematu), zad. 2 i 3 ustnie

Ćwiczenia matematyka –str. 18 i 19, zad. 1,2,3,4, dla chętnych 5,6,7

Dzień 4 Ćwiczymy z Noni

Ćwiczenia j. polski str. 26-27, zad. 1-5

Uwagi: Podpowiedzi- do zad. 1- ostatni instrument to puzon, do zad. 3- podpowiedź na str. 22 w 

ćwiczeniach, do zad. 4- podpowiedź na str. 8 w ćwiczeniach. 

Wykonaj ćwiczenie na platformie edumaster w książeczce „ Edukacja polonistyczna” pkt 5 zakładka

„czas przeszły -liczba mnoga”. 

Ćwiczenia matematyka- str.20-21. Możesz układać klocki, guziki itd. 

Dzień 5   „Zwiedzamy zabytki”

Podręcznik – strona  26-28,  polecenie 1 -2 ustnie

Uwagi: Tekst „Zwiedzamy zabytki” możesz czytać fragmentami. Możesz poprosić o pomoc rodzica, 

starsze rodzeństwo lub kogoś, kto się Tobą opiekuje.

Ćwiczenia j. polski - strona 28-29. zad. 1-4
Uwagi: Podpowiedzi do zadania 2. Jeśli nie możesz sam/a uzupełnić zdań, wybierz z podanych 
propozycji:
słuchał przewodnika
myślał tylko o jedzeniu
słuchał dziadka
oglądał zabytki
Zad 6 str. 32- dla chętnych.
Dodatkowo możesz wejść na stronę kula.gov.pl i zwiedzić Kraków. 
 

Matematyka 

Podręcznik, str. 107, zad. 1. Wybierz dla siebie sposób, który najbardziej Ci pasuje. 

Ćwiczenia- str. 22-23, zad. 2 i 3 (można liczyć tylko wybranym sposobem- tym, którym jest Ci 

najlepiej). Zad. 4 i 5 – dla chętnych.



Dzień 6 

Dla chętnych w-f

https://wordwall.net/pl/resource/913476/wychowanie-fizyczne/wf-klasa-2 

Muzyka

http://scholaris.pl/resources/run/id/49649

Matematyka- utrwalenie

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mozaics_zero_to_twenty.htm?

language=english&linkback=../../education/index.htm

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela

Zadanie na platformie edumaster. Potwierdzenie rodzica. 

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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