KLASA 2
PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA NA CZAS 25 - 29 MAJA 2020R.
Edukacja plastyczno-techniczna, edukacja muzyczna, zajęcia komputerowe,
wychowanie fizyczne oraz kształcenie aktywności i kreatywności uczniów
W tym tygodniu 26 maja obchodzimy jedno z najważniejszych świąt w roku –
Dzień Matki. Przygotuj się do tego święta zaczynając pracę od zadań
plastyczno-technicznych, aby zdążyć na czas .
Edukacja techniczna + Kształcenie aktywności i kreatywności
Przygotuj dla mamy wazonik z tulipanami według podanych instrukcji
Wazonik ozdabiany plasteliną lub bibułą
Potrzebne będą:


plastikowa buteleczka (np. po jogurcie pitnym),



różnokolorowa plastelina

Buteleczkę dokładnie umyj, oderwij etykietki- papierki i wysusz. Następnie
z plasteliny przygotuj długie wałeczki w różnych kolorach, którymi na
przemian szczelnie obklejaj butelkę. Plastelinę przed przystąpieniem do
pracy warto położyć na chwilę na ciepłym kaloryferze, żeby była miękka i
plastyczna. Zamiast plasteliny możesz użyć kolorowej bibuły skręcając ją
w cienkie sznureczki. Buteleczkę posmaruj klejem i obklejaj podobnie jak
plasteliną.

Tulipany
Do wykonania potrzebujemy:


drewniany patyczek do szaszłyka,



kartki papieru technicznego w różnych kolorach



klej i nożyczki,.

Tulipanka na patyku wykonujemy, naklejając listki i główkę tulipana bezpośrednio na drewniany
patyczek przy użyciu kleju. Listki i główkę wycinamy podwójnie i naklejamy z obu stron. Zrób kilka
tulipanków i wstaw do wazonika. Jeśli patyczki są za długie, możesz je skrócić.
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Edukacja plastyczna
Masz już prezent dla mamy, teraz pora na laurkę. Możesz skorzystać z
pomysłów przedstawionych w podanych filmikach lub pobudzić własną
kreatywność. Pamiętaj, aby laurka była wykonana starannie i była wyjątkowa.
https://www.facebook.com/463673670401599/videos/166842054729108
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=4037166296301244

Do napisania życzeń możesz wykorzystać podpowiedzi z zadań do wykonania
na zajęciach komputerowych.
zajęcia komputerowe
Ćwicz umiejętność korzystania z Internetu, jako źródła informacji. Odszukaj na
platformie epodreczniki – edukacja wczesnoszkolna: LATO. Blok 32. Temat
149-150. Zapoznaj się ze znajdującymi się tam zadaniami i wykonaj je.
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V9_LATO_2_4_32_149_p0

Edukacja muzyczna
Na początek kilka ćwiczeń, które już znasz.
1. Wciągamy powietrze nosem wyobrażając sobie, że wąchamy bukiet
bardzo pachnących kwiatów, zatrzymujemy na chwilę, wypuszczamy
powietrze ustami swobodnie.
2. Powtarzaj wyrazy, wydłużając głoskę „m”, np.:
mmammm, dammm, sammm, bummm, złommm, prommmm
(postępuj tak samo z pozostałymi wyrazami)
powiem, dom, album, poziom, dym, łom, grom, ogrom
3. Przeczytaj na jednym wydechu, nie przerywając podany teks ( powtarzaj

to kilka razy, coraz szybciej):

Żyła żyła na ulicy Żyła. Żyła w żyle pękła i żyła nie żyła.
4. Pora na nasze rozśpiewanie.
5. https://www.youtube.com/watch?v=EhOEOfxO7v0
6. Tym razem poznamy pojęcia: forte ( głośno) i piano (cicho). Obejrzyj

filmiki, a wszystko będzie jasne.
https://www.youtube.com/watch?v=gL-tvY9V2RA
https://www.youtube.com/watch?v=T3aETFjaVX8&t=26s
7. Wykonaj zadania zamieszczone w Kartach muzycznych na str. 25
8. Poćwicz śpiewanie piosenki „W zieleni łąka majowa” aby zaśpiewać ją

mamie w dniu jej święta.
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https://www.youtube.com/watch?v=QxzyN9AlsJg
1.

W zieleni łąka majowa, gdzieś w trawie świerszczyk się chowa.
Nastroił skrzypce maleńkie, gra zielone piosenki.
ref. Dla mamy piosenki, dla mamy,
dla mamy piosenki dla mamy.

2. W kolorach łąka majowa, już od stokrotek różowa.
A od bławatków błękitna, bo wszystkie kwiaty zakwitły.
ref. Dla mamy zakwitły dla mamy…

wychowanie fizyczne
Pamiętaj o aktywności fizycznej każdego dnia. Możesz skorzystać z propozycji,
które podaję w poniższych filmikach:
propozycja rozgrzewki https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
ćwiczenia z ręcznikiem https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&t=19s
ćwiczenia z piłką

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
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