
Tydzień obejmuje okres od 04.05 do 08.05.2020

Klasa 2a

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący: Renata Kwak

Treści do realizacji: 

Dzień 1 „Klasowy projekt”

Podręcznik str. 52-53

Ćwiczenia j. polski - str. 59-60 oraz str. 58

Edukacja plastyczna
Wykonaj pracę przedstawiającą wieżę. Możesz skorzystać z:
1. instrukcji w ćwiczeniach str. 61
2. instrukcji w poniższym linku (wieża z rurek do picia)
https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2016/10/7-budowli-swiata-dziecko-na-
warsztat.html
3. własnego pomysłu

Karty matematyczne str. 28- 29
Zanim zrobisz zadanie 4 przypomnij sobie jak zapisujemy znaki rzymskie.
https://www.youtube.com/watch?v=j0k36Ss65sY

Dzień 2 „Architekci wśród zwierząt”

Podręcznik str. 54-55
polecenia: 1, 2, 3 wykonaj ustnie 
polecenie 4 wykonaj w zeszycie; zapisz temat: Architekci wśród zwierząt.

Ćwiczenia j. polski str. 62-63
Zanim zrobisz zadanie 2 obejrzyj film przypominający co to jest „rodzina wyrazów”
https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs

w-f
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4

Zajęcia informatyczne 
Lekcja programowania – ćwiczenia str. 64-65

Podręcznik str. 109 zad. 1 przeczytać, zad. 2 – zrobić w zeszycie

https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2016/10/7-budowli-swiata-dziecko-na-warsztat.html
https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2016/10/7-budowli-swiata-dziecko-na-warsztat.html
https://www.youtube.com/watch?v=ju8W_SX_wy4
https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs
https://www.youtube.com/watch?v=j0k36Ss65sY


Karty matematyczne str. 30-31

Dzień 3 „Wielki architekt” 

Podręcznik str. 56-57
polecenia - ustnie

Ćwiczenia j. polski str. 66

w-f
 http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/04/zabawy-ruchowe-z-pieczkami.html

Karty matematyczne str. 32-33

Muzyka
Piosenka „Imieniny Ziemi” – słowa w ćwiczeniach do j. polskiego str. 108, muzyka – link
https://www.youtube.com/watch?v=NmlMF4-vHGU
Naucz się słów piosenki na pamięć.

Zapoznaj się z informacjami o elementach utworu muzycznego – podręcznik str. 82, wykonaj 
ćwiczenie 9 i 10 ze str. 87 w ćwiczeniach do j. polskiego

Dzień 4 „Wielki architekt c.d. ”

Podręcznik str. 58-59
polecenie 1, 2, 3 – ustnie
polecenie 4 – zrób w zeszycie, ale dopiero wtedy, gdy wykonasz ćw. 3 na str. 67 w 
ćwiczeniach do j. polskiego 

Ćwiczenia j. polski str. 67

w-f
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q

Karty matematyczne str. 34-35

Dzień 5 „Wiosenne prace w ogrodzie”

Podręcznik str. 60-61

Ćwiczenia j. polski - str. 68-69

w-f

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=NmlMF4-vHGU
http://www.kreatywniewdomu.pl/2020/04/zabawy-ruchowe-z-pieczkami.html


https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

Karty matematyczne str. 36-37
W zadaniu 3 nie rób drugiej kropki.

Inne materiały,  linki i strony web przydatne  do pracy ucznia: 
https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415 - odczytywanie temperatury

https://www.matzoo.pl/klasa2/roznica-temperatur_63_494 - obliczanie różnicy temperatur

       https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-w-zakresie-100_7_34 -odejmowanie

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
potwierdzenie rodzica, praca plastyczna (wieża)

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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