
Tydzień obejmuje okres od 25.05 do 29.05.2020

Klasa 2a

Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel realizujący: Renata Kwak

Treści do realizacji: 

Dzień 1 „Bocianie gniazdo”

Podręcznik cz. 5 str. 16-17, polecenia 1-5 -ustnie

Ćwiczenia j. polski cz.5 - str. 18-19

Edukacja przyrodnicza
https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98 – film przyrodniczy Kraina Tysiąca 
Bocianów – do obejrzenia dla chętnych

Edukacja matematyczna 
Podręcznik cz. 4 str. 118
Karty matematyczne cz. 4 str. 60-61

Dzień 2 „Igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie”

Podręcznik cz. 5 str. 18-20, 
str. 19 - polecenie 1, 2 ustnie, 3, 4  w zeszycie, 
str. 20 polecenia 1-3 ustnie

Ćwiczenia j. polski cz. 5 str. 20-22

Informatyka
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_patterns.htm?
language=english&linkback
=../../main/logicpuzzles/index.htm – zadanie dla chętnych 

Karty matematyczne str. 64-65
Zadanie domowe na platformie edumaster. Będzie dostępne do 31.05.2020

Dzień 3 „Sport to zdrowie” 

Podręcznik cz. 5 str. 21-23, 

https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_patterns.htm?language=english&linkback
https://www.digipuzzle.net/minigames/build/build_patterns.htm?language=english&linkback


str. 21 - polecenie 1 ustnie, 2 w zeszycie
str. 23 – polecenie 1, 2, 4 - ustnie

Ćwiczenia j. polski cz. 5 str. 24-25
Ćw. 1 i 5 bez kropki

w-f
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8

Karty matematyczne cz. 5 str. 3-5
Zad. 7, 8 i 9 dla chętnych

Dzień 4 „Czy zawsze trzeba wygrywać?”

Podręcznik cz. 5 str. 24-25

Ćwiczenia j. polski cz. 5 str. 26-27

Edukacja muzyczna + w-f
https://www.youtube.com/watch?v=8AlBk8HabRE – posłuchaj i wykonaj gimnastykę przy 
piosence, NIE ucz się słów piosenki na pamięć
Zadanie dla chętnych: do piosenki pt. „Gimnastyka na dywanie” wymyśl ćwiczenia ruchowe. 
Nagraj filmik jak ćwiczysz przy piosence (postaraj się, żeby poruszać się do rytmu piosenki). 
Wyślij filmik do wychowawczyni (możesz na WhatsAppa).

Edukacja matematyczna
Karty matematyczne cz. 5 str. 6-7
Zad. 5 dla chętnych

Dzień 5 „Klasowe igrzyska sportowe”

Podręcznik cz. 5 str. 26-27, polecenia 1-4 ustnie

Ćwiczenia j. polski - str. 28-31

Edukacja plastyczna w ćwiczeniach do j. polskiego - str. 30 ćw. 1 – dokończ kolorowanie 
ilustracji.

Edukacja matematyczna
Podręcznik cz. 5 str. 85 Zad. 1-5 ustnie
Karty matematyczne str. 8-9
https://www.youtube.com/watch?v=Oqqrea34Adg –filmik „Miesiące i kwartały” - dla 
chętnych
 
w-f 

https://www.youtube.com/watch?v=Oqqrea34Adg
https://www.youtube.com/watch?v=8AlBk8HabRE
https://www.youtube.com/watch?v=DP5Gib9SXo8


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: 

         https://www.dyktanda.net/dyktando-08.php  
       www.matzoo.pl/klasa2 – zakładki: miesiące, liczymy miesiące, miesiące – poziom zaawansowany  
       oraz mnożenie i dzielenie
       www.tabliczkamnożenia.pl
       Karty matematyczne cz. 4 - Zadania dodatkowe str. 66-75 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela
potwierdzenie rodzica, zadanie na stronie edumaster

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.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/
http://www.matzoo.pl/klasa2
https://www.dyktanda.net/dyktando-08.php

