KLASA 2
PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA NA CZAS 8-10 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 bajką „Jak Pan Bóg stworzył owieczki” – podręcznik str.
54-55.
2. Wykonaj polecenia w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych na
str. 38-41.
3. Podane cechy dopasuj do postaci i zapisz w odpowiednim miejscu tabeli:
dobry, spokojny, niezadowolony, zazdrosny, radosny, wesoły, pomysłowy,
cierpliwy, bezmyślny, zaradny, zadowolony, niecierpliwy, opiekuńczy,
twórczy
Pan Bóg
diabeł

4. Z podanych wyrazów wybierz takie, aby utworzyć trzy rodziny wyrazów:
aktor, teatr, bajka, owca, owieczka, bajeczka, bajkopisarz, teatrzyk, owoc,
owczarnia, bajkopisarka, technika, teatralny, owczarz, bajanie,
bajecznie, owczy, bańka
5. Dobierz w pary wyrazy, które mają podobne znaczenie.
zamek, ulica, skrzynia, dłoń, żal, karton, korek, butelka, miska, worek
droga, kufer, budowla, smutek, flaszka, pudło, torba, miednica, zatyczka
6. Przeczytaj wierszyki do pamiętnika – podręcznik str. 56-57.
7. Wykonaj polecenia w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych na
str. 42- 43 .
Edukacja matematyczna
1. Zapoznaj się z zadaniami w podręczniku do matematyki na str. 66-67
2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych na str.
65-67 oraz 90- 93
3. Wykonaj zadania w „Liczę” na str. 70-73-69
Edukacja przyrodnicza
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1. Zapoznaj się z informacjami w podręczniku do matematyki na str. 64-65 i
w ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych na str. 64
2. Zapoznaj się z informacjami i wykonaj zadania na platformie
epodreczniki.pl Wiosna- blok 25.temat 112
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_112_p0

3. Obejrzyj film, w którym dowiesz się, jak postępować w razie powodzi.
https://www.youtube.com/watch?v=R4XkgwxAY4M

zajęcia komputerowe
Potrafisz już korzystać z Internetu. Teraz możesz wykorzystać tę umiejętność.
Dzisiaj poznasz gry edukacyjne, czyli takie gry, które uczą poprzez zabawę.
Wpisz w pole wyszukiwarki podany adres i zobacz jakie gry przygotowano dla
dzieci. Wybierz i przetestuj te, które ci się spodobają. Przesuwając paskiem z
prawej strony ekranu, po lewej stronie będziesz miał różne rodzaje zadań
polonistycznych. Życzę miłej zabawy i nauki
http://pisupisu.pl/klasa2/kolejnosc-liter

Edukacja techniczna
Wykonaj pamiętnik według własnego pomysłu. Najpierw pomyśl, jakich
materiałów użyjesz do jego wykonania a następnie zaplanuj kolejne czynności.
Jeśli nie masz pomysłu, możesz skorzystać z instrukcji w filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=p_7sbtVbTeI

Edukacja plastyczna
Zaprojektuj kartkę z pamiętnika w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych w
zadaniu 2 na str. 45
wychowanie fizyczne
Pamiętaj o aktywności fizycznej każdego dnia. Ja podaję tylko propozycje
tematów do zadań fizycznych, a ty uruchom swoją kreatywność, jak je
zrealizować:
 Ćwiczenia i zabawy ze skakankami
 Rzuty na odległość różnymi przedmiotami
 Zabawy podwórkowe z wykorzystaniem nietypowych przedmiotów np.
puszek, patyków, plastykowych butelek itp.
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