KLASA 2
PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA NA CZAS 20 – 25 KWIETNIA 2020R.
Edukacja polonistyczno-społeczna
1. Przyjrzyj się ilustracji w podręczniku do kształcenia polonistycznego str.28-29 a
następnie zapoznaj się z tekstem „Pewien pieróg”. Zastanów się nad pytaniami
zamieszczonymi pod tekstem.
2. Obejrzyj film, jak lepi się pierogi
https://www.youtube.com/watch?v=kRQqPKETkvw
3. Porozmawiaj z mamą (tatą) i dowiedz się jakie farsze (nadzienia) stosuje się do
pierogów. Może spróbujecie wspólnie zrobić jakieś ulubione pierogi na rodzinny
obiad?
4. Wykonaj zadania w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych ze str. 54-55
5. Przyjrzyj się ilustracji w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych ze str. 56-57.
Napisz, co robią wybrane postacie. Następnie zapoznaj się z informacjami w
podręczniku do kształcenia polonistycznego str.74-75.
6. Zrób w zeszycie notatkę:

Czasowniki to wyrazy, o które pytamy:
Co robi? np. rysuje, czyta
Co się z nim dzieje? np. rośnie, wieje
Czasowniki mogą występować w liczbie pojedynczej lub mnogiej.
l. pojedyncza
l. mnoga
skaczę
skaczemy
biega
biegają
maluje
malują
7. Obejrzyj film i zapisz w zeszycie wszystkie wyrazy, które się w nim pojawiły.
Podkreśl w napisanych wyrazach cząstkę –uje i zapisz wniosek:

Zapamiętam:
Gdzie jest –uje, tam się nie kreskuje!
https://www.youtube.com/watch?v=cIBlhFnzsGs
8. Zapoznaj się z komiksem „Tymek i Mistrz pomagają królewiczowi”- podręcznik do
kształcenia polonistycznego str.30-31.
9. Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania nr 1 i 2 znajdujące się pod tekstem.
10. Wykonaj zadania w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych str. 58-61 oraz w „Piszę”
str.54-55
11. Staraj się zapamiętywać wyrazy z trudnościami, które pojawiają się w ćwiczeniach

Kształcenie aktywności i kreatywności
1. Zabaw się w cukiernika. Przygotuj masę solną według przepisu w filmiku
( możesz użyć mniejszej porcji składników)
https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg
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2. Uformuj różne kształty ciasteczek i ozdób je według własnego pomysłu ( możesz
pomalować farbami, użyć koralików, cekinów, różnych ziaren itp.)
3. Wysusz w piekarniku.
Edukacja matematyczna
1. Ćwiczymy mierzenie linijką - przypomnij sobie jak mierzymy
https://www.youtube.com/watch?v=9Jor_yCIscs
2. Wykonaj kolejno zadania z podręcznika do matematyki str. 34
3. Wykonaj zadania w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych ze str. 33 i 80 oraz
w „Liczę” str. 54
4. Narysuj w zeszycie ( i podpisz je) odcinki o długości: 6cm, 10cm, 2cm, 8cm, 5cm,
12cm, 3cm.
5. Ćwiczymy dzielenie – wykonaj zadania z podręcznika do matematyki str. 35 i w
ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych ze str. 34-35 oraz w „Liczę” str. 55
6. Wykonaj dodatkowe karty pracy ( Załącznik nr 1 i 2 ).
7. Ćwicz pamięciowe liczenie: dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 oraz
mnożenie i dzielenie do 30.
Edukacja przyrodnicza
1. Przypomnij sobie informacje o krajobrazach Polski.
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q
2. Tym razem skupimy się na krajobrazie nadmorskim. Zapoznaj się z informacjami
znajdującymi się w podręczniku matematyczno-przyrodniczym na str.32-33.
3. Wykonaj polecenia w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych ze str. 32
4. Obejrzyj film przedstawiający krajobraz nadmorski
https://www.youtube.com/watch?v=7_i6gz6I-Bo
5. Na podstawie poznanych informacji napisz w zeszycie do matematyki notatkę

Poznajemy krajobraz nadmorski
1.Elementy krajobrazu nadmorskiego:
- płaskie wybrzeża,
- szerokie piaszczyste plaże, wydmy,
- urwiste klify
- latarnie morskie i porty
2. Rośliny: sosny, trawy, mikołajek nadmorski, wydmuchrzyca
piaskowa
3. Zwierzęta: mewy, rybitwy, foki, morświny, dorsze, śledzie, flądry
6. Obejrzyj filmy prezentujące parki narodowe znajdujące się na tym obszarze.
https://www.youtube.com/watch?v=rmZyPfzKGqE&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejT
dRjkA6UCmcjLY&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=Iml4jSMl4NE&list=PL7aBxogdQMlQ8z_bYejTd
RjkA6UCmcjLY&index=23
7. Staraj się zapamiętywać poznawane informacje
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zajęcia komputerowe
1. Poznasz sposoby połączenia się z Internetem i wyszukiwania potrzebnych informacji.
Zapoznasz się z zasadami netykiety.
2. Postępuj zgodnie z planem zajęć zamieszczonym w ( Załącznik nr 3)

Edukacja plastyczna
1. Poznajemy cechy wycinanek kurpiowskich - obejrzyj tablicę z wzorami
wycinanek. ( Załącznik nr 4 ).
2. Wykonaj prostą wycinankę na wzór wycinanek kurpiowskich. Pomogą ci w
tym instrukcje przedstawione w filmikach
https://www.youtube.com/watch?v=vFJadK6gIcg
https://www.youtube.com/watch?v=kzXcA4nbFBI
Edukacja muzyczna
1. Poznajemy polkę – taniec ludowy. Przeczytaj informację na temat tego tańca
zamieszczone w dodatkowych materiałach do muzyki ( Załącznik nr 5 ).
Obejrzyj filmiki pokazujące, jak tańczy się polkę:
https://www.youtube.com/watch?v=sgoJbRpP9Cw
https://www.youtube.com/watch?v=ZjwwPzOiY-Y
2. Tempo w muzyce – wykonaj ćwiczenia w kartach muzycznych str. 26, a
następnie posłuchaj, jak zmienia się tempo w muzyce
https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4
3. Naucz się śpiewać piosenkę „Poleczka” (tekst piosenki znajdziesz w
materiałach do muzyki - ( Załącznik nr 5).)
https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM
wychowanie fizyczne
Pamiętaj o aktywności fizycznej każdego dnia. Możesz skorzystać z propozycji, które podaję
w poniższych filmikach
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&list=PLv-S34Y1uHbqwuSET_iUHzZ4AhpgQkW3D

https://www.youtube.com/watch?v=_scsOZ0SOg8
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