
Tydzień obejmuje okres od 01.06 do 05.06.2020

Klasa 2a

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący: Renata Kwak

Treści do realizacji: 

Dzień 1 „Dzień Dziecka”

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka 

Podręcznik cz. 5 str. 39 – 42 polecenia- ustnie

Ćwiczenia j. polski str. 42-43
W ćwiczeniu 2 i 3 nie musisz zapisywać zdań w zeszycie. 

w-f
Spędź miło i aktywnie dzień. 
Dla chętnych: podziel się ze mną swoimi przeżyciami - zrób zdjęcie i przyślij je do mnie na 
Whatsapp.

Dzień 2 „Święto rodziny”

Podręcznik str. 28-29, 

Ćwiczenia j. polski str. 32-33

Informatyka
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-wielka-litera
http://pisupisu.pl/klasa2/cale-zdania

Podręcznik str. 86 - tylko objaśnienia na górze strony i zadanie 4
https://www.youtube.com/watch?v=7Ox5hQidp8Q
Karty matematyczne str. 10-11

Dzień 3 „Święto rodziny” 

Podręcznik str. 30-31 

http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-z-ogonkami
https://www.youtube.com/watch?v=7Ox5hQidp8Q
http://pisupisu.pl/klasa2/cale-zdania
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-wielka-litera


Ćwiczenia j. polski str. 34-35
ćw. 7 str. 35 – podpisy do obrazków: 1 żołądź, 2 żołędzie, 1 śledź, 3 śledzie, 1 gwóźdź, 4 
gwoździe, 1 łódź, 3 łodzie

Edukacja muzyczna
Podręcznik str. 68
https://www.youtube.com/watch?v=JQG4L4V2WMA

Podręcznik str. 87 – tylko objaśnienia i zadanie 1, które będzie potrzebne do wykonania zad. 
4 w kartach matematycznych
Karty matematyczne str. 12-13
https://www.youtube.com/watch?v=gqzNI26w28Q

Dzień 4 „Niespodzianka”

Podręcznik str. 33-35

Ćwiczenia j. polski str. 36-37

w-f
https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM

Karty matematyczne str. 14-17
zad. 5 bez kropek
zad. 6 i 7 dla chętnych
https://www.youtube.com/watch?v=V8UPMM59QeE

Dzień 5 „Nasza mama czarodziejka”

Podręcznik str. 36-38

Ćwiczenia j. polski - str. 38 -40

Edukacja plastyczna w ćwiczeniach do j. polskiego - str. 39 ćw. 3 

Edukacja matematyczna
Podręcznik str. 88-89

w-f 
Jeśli będzie odpowiednia pogoda wyjdź na podwórko (możesz pojeździć na rowerze, 
poskakać na skakance lub pobawić się piłką).

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia: 
http://learningapps.org/watch?v=44i9c2zt  -utrwalanie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami

http://learningapps.org/watch?v=44i9c2zt
https://www.youtube.com/watch?v=V8UPMM59QeE
https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM
https://www.youtube.com/watch?v=gqzNI26w28Q
https://www.youtube.com/watch?v=JQG4L4V2WMA


       http://learningapps.org/watch?v=w0nf6h1t – utrwalanie pisowni wyrazów ze zmiękczeniami
       www.matzoo.pl
       www.szaloneliczby.pl

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
potwierdzenie rodzica

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     

http://www.szaloneliczby.pl/
http://www.matzoo.pl/
http://learningapps.org/watch?v=w0nf6h1t

