KLASA 2
PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA NA CZAS 15 – 17 KWIETNIA 2020R.
Edukacja polonistyczno-społeczna
1. Zapoznaj się z komiksem „Kopciuszek” - podręcznik do kształcenia polonistycznego
str.26-27. Zastanów się nad pytaniem 3 (pod tekstem).
2. Przeczytaj całą baśń znajdującą się pod wskazanym adresem:
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/kopciuszek.pdf
3. Zapisz w zeszycie (do języka polskiego):

Poznajemy baśń „Kopciuszek”
Zapisz też, jakie postacie występują w baśni.

Postacie:
Następnie dobierz ( zapisz) do podanych postaci odpowiednie wyrazy określające je:
śliczny, dobry, złośliwe, wrażliwy, zazdrosne, nieczułe, uczynny, leniwe, skromny,
miły, złe, kapryśne, pracowity, samolubne, łagodny, egoistyczne.

Kopciuszek (jaki?): …
macocha i jej córki (jakie?): …
4. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 50 w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych
5. Podane niżej tytuły wydarzeń dopasuj do ilustracji ćw. 1 str. 48 (w ćwiczeniach
polonistyczno-społecznych), a następnie dopasuj do nich fragmenty ze str. 49
Kopciuszek gubi pantofelek.
Królewicz poślubia Kopciuszka.
Wróżka wyprawia Kopciuszka na bal.
Kopciuszek sprząta dom.
Kopciuszek tańczy z królewiczem.
6. Wykonaj pozostałe ćwiczenia ze str. 50-51, a następnie sprawdź swoje umiejętności
wykonując zadania zamieszczone na stronach 52-53.
7. Na zakończenie możesz posłuchać lub obejrzeć baśń „Kopciuszek”. Naucz się jej
pięknie opowiadać.
https://www.youtube.com/watch?v=v32F4zGIHSM
https://www.youtube.com/watch?v=67F05aFN1wk
8. Jeśli chcesz możesz wykonać kartę dodatkową (zamiast łączyć wyrazy, pomaluj je
parami)- załącznik A -wyrazy bliskoznaczne, załącznik B- Quiz
9. Staraj się zapamiętywać wyrazy z trudnościami, które pojawiają się w ćwiczeniach
Edukacja matematyczna
1. Wykonaj zadanie według polecenia z załącznika 1- dzielenie. (Jeśli nie masz
możliwości wydrukowania karty, możesz przepisać przykłady do zeszytu)
2. Wykonaj zadanie z załącznika 2 – grafy (przeczytaj uważnie polecenie! )
3. Uzupełnij tekst zadań i napisz ich rozwiązania w ćwiczeniach matematycznoprzyrodniczych ze str.79
4. Sprawdź swoje umiejętności wykonując zadania zamieszczone na stronach 30-31 (w
ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych).
5. Ćwicz pamięciowe liczenie: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 oraz
mnożenie i dzielenie do 30.
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Edukacja przyrodnicza
1. Przypomnij sobie informacje o krajobrazach nizinnych z poprzedniego tygodnia.
2. Przyjrzyj się mapie Polski i przeczytaj informacje zamieszczone w załączniku 3- niziny
Polski – ćwiczymy czytanie mapy i pracę z tekstem informacyjnym.
3. Możesz obejrzeć wybrane filmiki, które ułatwią ci wykonanie poniższych zadań.
https://www.youtube.com/watch?v=6OxkF1Q7RBs
https://www.youtube.com/watch?v=uCVqF99bEVc
https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ
https://www.youtube.com/watch?v=NKCpkuKSMLw&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjk
A6UCmcjLY&index=14
http://atrakcjepodlasia.pl/przyroda-i-zwierzeta/
https://www.youtube.com/watch?v=x95jjqanAUA&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjkA6
UCmcjLY&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=ZRf4iD3yXmw&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjkA
6UCmcjLY&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=eazuEIWnIxQ&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjkA6
UCmcjLY&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=HOCdJaDONAI&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjk
A6UCmcjLY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=IYyivougQA4
https://www.youtube.com/watch?v=8fownprmr9Q
https://www.youtube.com/watch?v=5Fa4xt0bDiI&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTdRjkA6U
CmcjLY&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Oxo5-HGOGUc
4. Na ich podstawie napisz w zeszycie do matematyki notatkę :

Poznajemy niziny Polski
Nizina Mazowiecka (dopisz po 2-3 przykłady do każdej grupy)
miasta:…
rzeki: ..
rośliny:..
zwierzęta: ..
W podobny sposób napisz informacje o Nizinie Podlaskiej, Nizinie Wielkopolskiej i
Nizinie Śląskiej.
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Edukacja plastyczna
1. Zaprojektuj okładkę do baśni „Kopciuszek” lub zilustruj wybrane wydarzenie z
baśni według polecenia 2 w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych str. 50.
(Może ci się przydają podane filmiki)
https://www.youtube.com/watch?v=bwqcUJ46410
https://www.youtube.com/watch?v=_W8eNh7Av3A
Edukacja muzyczna
1. Przypomnij sobie przedstawicieli instrumentów strunowych ( załącznik 4instrumenty strunowe) lub możesz obejrzeć filmik - prezentację
https://slideplayer.pl/slide/828367/
2. Poznajemy harfę. Obejrzyj filmiki:
https://www.youtube.com/watch?v=yem1cDIubMk
https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs
https://www.youtube.com/watch?v=S1-LCnGojnw
3. Wykonaj ćwiczenia w kartach muzycznych str. 13
4. Uczymy się piosenki „Idzie do nas wiosna” . (Tekst jest na filmiku).
https://www.youtube.com/watch?v=qoAwQ9WCWSM

wychowanie fizyczne
Pamiętaj o aktywności fizycznej każdego dnia. Możesz skorzystać z propozycji, które podaję
w poniższych filmikach
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=VrHsthpWxA8
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