KLASA 2
PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA NA CZAS 1 - 5 CZERWCA 2020R.
Większość treści i ćwiczeń z edukacji polonistyczno- społecznej i matematycznoprzyrodniczej będzie omawiana na zajęciach zdalnych. Podaję więc tylko zakres
materiału i listę zadań do wykonania przewidzianych do realizacji w tym
tygodniu - zawsze można zajrzeć, sprawdzić, uzupełnić.
Edukacja polonistyczno-społeczna
1. Zapoznaj się z tekstem „Ptasie plotki” – podręcznik str. 44-45.
2. Wykonaj polecenia w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych na
str. 16-17.
3. Obejrzyj prezentację o rodzinie
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg

4. Zapisz w zeszycie uzupełnione zdania:
Moja rodzina jest…
Moja mama lubi…
Mój tata śmieje się kiedy…
Chciałbym, żeby moja rodzina…
Gdy ktoś z rodziny ma kłopot na pewno pomoże mu…
5. Przeczytaj wiersz „Muzyka domowego ogniska” – podręcznik str. 50-51.
6. Wykonaj polecenia w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych na
str.30- 31 i 33. ( str.32 nie robimy bo tutaj trzeba wykorzystać płytę ze
słuchowiskiem, której nie masz)
7. Zapoznaj się z tekstem „Braciszek” – podręcznik str. 52-53
8. Wykonaj polecenia w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych na
str. 34-37.
9. Uzupełnij ćwiczenia na str. 29
10.Wykonaj ćwiczenia w „Piszę” na str. 69-72.
11.Wykonaj dodatkowe zadania – Załącznik nr 1, 2,
12. Obejrzyj filmy na temat „ Co można robić wspólnie z rodziną”.
Wykorzystaj wybrane pomysły.
https://www.youtube.com/watch?v=OWQBImdLoc8 cz.1
https://www.youtube.com/watch?v=cTaaY_ZrmN8

cz.2
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Edukacja matematyczna
1. Zapoznaj się z zadaniami w podręczniku do matematyki na str. 62-63
2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych na str.
61-63 oraz 87- 89
3. Wykonaj zadania w „Liczę” na str. 68-69
4. Wykonaj dodatkowe zadania – Załącznik nr 3 i 4

Edukacja przyrodnicza
1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku do matematyki na str. 60-61
2. Przypomnij sobie film o środkach transportu wodnego, z którym już
pracowałeś na zajęciach komputerowych.
https://slideplayer.pl/slide/8045698/

3. Wykonaj zadanie w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych na str. 60
4. Na podstawie informacji w podręczniku oraz Załącznika 5 napisz w
zeszycie notatkę:
Środki transportu wodnego:……(wypisz ich nazwy)
5. Poszukaj w dostępnych źródłach znaczenia podanych wyrazów i dopasuj
do nich właściwe określenia z ramki. Zapisz je w zeszycie.
statek kruszący lód * marynarskie łóżko * pomieszczenie mieszkalne
na statku * statek poruszany wiatrem * flaga na maszcie statku
koja – …
żaglowiec – …
kajuta – …
bandera – …
lodołamacz - …
zajęcia komputerowe
W tym tygodniu będziemy doskonalić swoje umiejętności w programie Paint.
Poznasz sposób wykorzystania klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V czyli kopiuj i wklej
Wykonaj rysunek zgodnie z instrukcją pokazaną w filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=_OtYzslTf-g

Edukacja techniczna
Wykonaj z dostępnych materiałów (pudełek, bibuły, kartonu, patyków,
plastykowych butelek, kubków itp.) projekt łódki lub statku.
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Edukacja plastyczna
„Ja i moja rodzina” - wykonaj rysunek lub portret przedstawiający waszą
rodzinę. Portret może przedstawiać całe sylwetki lub tylko górną część postaci.
Pamiętaj o zachowaniu proporcji, czyli kto jest większy, kto mniejszy. Jeśli
rysujemy kogoś w oddali, to jest on mniejszy, ponieważ znajduje się na dalszym
planie. To, co jest na pierwszym planie ( blisko), jest zawsze większe. Postacie
mają też swoje cechy: kolor i długość włosów, wzrost, rodzaj sylwetki i musisz
to uwzględnić. Pamiętaj, aby rozplanować swoją pracę na całej kartce. Możesz
dorysować tło. Dbaj o staranność.
Edukacja muzyczna
W tym tygodniu wybierzemy się do szkoły muzycznej.
1. Przypomnisz sobie nazwy i brzmienie wybranych instrumentów muzycznych.
https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w

2. Teraz posłuchaj, jak brzmią instrumenty razem, czyli w orkiestrze:
„Wiosna” z cyklu Cztery pory roku - Antonio Vivaldi
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
„Walc kwiatów” – Piotr Czajkowski
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc

3. Poćwicz śpiewanie piosenki „Wesoła rodzinka”
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
1. My rodzinę dobrą mamy, zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni, my - jak palce jednej dłoni!
Ref. Mama, tata, siostra, brat i ja - to mój cały świat!
Dużo słońca, czasem wiatr - to wesoły jest mój świat!
2. Mama zawsze kocha czule, ja do mamy się przytulę.
Tata kocha lecz inaczej, uspokaja, kiedy płaczę.
Ref. Mama, tata, siostra, brat…
3. Gdy napsocę i nabroję, siedzę w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje, a mamusia pocałuje!
Ref. Mama, tata, siostra, brat…
4. Kiedy nie ma taty, mamy, wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu, jest wesoło w naszym domu!
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4.

Na koniec posłuchaj zagadek muzycznych i spróbuj na nie odpowiedzieć:

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

wychowanie fizyczne
Pamiętaj o aktywności fizycznej każdego dnia. Jeśli to możliwe ruszaj się na
świeżym powietrzu. Oto moje propozycje na zabawy podwórkowe z piłką i nie
tylko:
doskonalenie prowadzenia piłki - domowy tor przeszkód
https://www.youtube.com/watch?v=mhqtumssIWM
piłkarskie ćwiczenia
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY

tor przeszkód na podwórku
https://www.youtube.com/watch?v=44UuptkGX4E

Kształcenie aktywności i kreatywności
Tym razem znowu wybierzemy się na wirtualną wycieczkę po świecie. Poznałeś
już wcześniej niezwykłe dzieła natury. Tym razem proponuję ci, abyś poznał
fantastyczne dzieła architektury. Zapraszam do obejrzenia filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=g2k8-uDViPs
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