KLASA 2
PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA NA CZAS 6 – 8 KWIETNIA 2020R.
Edukacja polonistyczno-społeczna
1. Przypomnij sobie, co to jest „wszechświat” Pomogą ci w tym podane filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=RRKJDn_8Su0
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI
2. Przeczytaj uważnie opowiadanie „Jak tata pokazał mi wszechświat”- podręcznik do
kształcenia polonistycznego str.24-25. Naucz się pięknie czytać. Zastanów się nad
pytaniami umieszczonymi pod czytanką, a potem odpowiedz na nie rodzicom –
ćwiczymy w ten sposób wypowiadanie się.
3. Wykonaj w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych polecenie 2 str. 44 (pierwsze
pomijamy, bo do tego potrzebne jest nagranie z płyty), a potem wszystkie ćwiczenia
ze str. 45, 46, 47.
4. W zeszycie zadań polonistycznych „Piszę” wykonaj polecenia ze str. 52-53.
5. Staraj się zapamiętywać informacje, wyrazy z trudnościami, które pojawiają się w
ćwiczeniach
Edukacja matematyczna
1. Zapoznaj się uważnie z poleceniami w podręczniku do matematyki str. 30-31 a
następnie zapisz w zeszycie przykłady do zadania 1 str. 30 i 2 str.31 – jak
mówi polecenie.
2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych ze str. 27-29
3. W zeszycie zadań matematycznych „Liczę” wykonaj zadania ze str. 52-53
4. Ćwicz pamięciowe liczenie: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 oraz
mnożenie i dzielenie do 30.
Edukacja przyrodnicza
1. Praca z mapą. Obejrzyj na początek pierwszą minutę z podanego filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
2. Przyjrzyj się uważnie mapie Polski (załącznik 1). Zobacz, co można z niej wyczytać.
3. Zapoznasz się z pojęciem „krajobraz” – obejrzyj filmik
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
4. Tym razem skupimy się tylko na krajobrazie nizinnym. Zapoznaj się z informacjami
znajdującymi się w podręczniku matematyczno-przyrodniczym na str.26-29.
5. Wykonaj polecenia w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych ze str. 26
6. Przyjrzyj się informacjom zamieszczonym w załączniku 2 . Na ich podstawie napisz w
zeszycie do matematyki notatkę (kończąc rozpoczęte zdania):

Krajobraz to to, co widzimy patrząc…
Niziny to obszary …
W Polsce wyróżniamy następujące niziny: …
7. Na zakończenie możesz jeszcze raz obejrzeć filmiki przyrodnicze.
8. Staraj się zapamiętywać poznawane informacje
Edukacja plastyczna
1

Wykonaj kartkę wielkanocną w 3D – wybierz jeden ze sposobów pokazanych w filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=_qXlKUvKzJg

Zajęcia komputerowe
Zaprojektuj w programie Paint wzór pisanki wielkanocnej. Wykorzystaj poznane Narzędzia z
Przybornika (elipsa, krzywa, prosta, wypełnianie kolorem). Możesz też użyć innych Narzędzi,
jeśli potrafisz. Pomogą ci w tym podane filmiki.
https://www.youtube.com/watch?v=E9FiRJbdoX0
https://www.youtube.com/watch?v=8DJQcLG20BQ

wychowanie fizyczne
Pamiętaj o aktywności fizycznej każdego dnia. Możesz skorzystać z propozycji, którą podaję
w poniższym filmiku ( aby lepiej było widać polecenia na kole, należy włączyć tryb
pełnoekranowy)
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia
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