
Klasa 2 bu 

ŚRODA 1.04.20r. 

Opisujemy postaci 

Dzień dobry! 
 Wiesz, jaki dzień tygodnia dzisiaj jest? Jaki miesiąc się dzisiaj rozpoczyna?  Który to miesiąc 
 z kolei? Umiesz zapisać dzisiejszą datę trzema sposobami? Pokaż rodzicom, że potrafisz  
i napisz na kartce. Udało się? Brawo. 
A teraz przygotuj przybory, podręczniki, zeszyty… Pamiętaj o wygodnym , sportowym stroju. 
Dzisiaj zajęcia ruchowe;) 
Edukacja polonistyczna 

1. Pokaż gestami :  

Jesteś bardzo senny, zmęczony, brakuje ci sił. 

 Jesteś niespokojny, spieszysz się na autobus, zostało  ci kilka sekund do odjazdu. 

 Jesteś zakłopotany, znalazłeś się na innej planecie, rozglądasz się wokół, wszystko cię 

dziwi i ciekawi.  

Jesteś zdenerwowany, boisz się, ktoś cię goni, grozi. 

 Uciekasz. 

Powiedz: Dlaczego byłeś zdenerwowany? Co było tego powodem? 

Zadanie dla rodziców. Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat strachu i odwagi. 

Ważne jest, aby dokładnie wyjaśniać dziecku że odwaga wymaga poradzenia sobie ze 

strachem. Strach jest czymś najbardziej naturalnym dla człowieka, który jest świadomy 

zagrożenia. Najważniejsze to nauczyć dziecko, jak radzić sobie ze strachem, jak przejąć 

kontrolę nad własnym lękiem. Dziecko powinno również uczyć się, jak ocenić własne 

możliwości radzenia sobie w danej sytuacji i jakie może podjąć kroki, by rozwiązać 

problem. 

2. Przeczytaj głośno tekst  (podr. pol.-społ. s. 34–35).  Odpowiedz na pytania, które są 

pod tekstem. Uzasadnij odpowiedź w pytaniu 5. 

3. Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz dzisiejszą datę wybranym sposobem. 

Temat: Jak opisać postać?  

Jak myślisz, jakie informacje trzeba przekazać, aby opisać postać? Zapisz w zeszycie 

wyrazy i dopisz po 3 -4  przymiotniki; 

oczy – jakie?...................................... 

ubranie – jakie?.............................. 

włosy – jakie?.................................... 

nos – jaki?....................................... 

twarz – jaka?..................................... 

sweter – jaki?...................................... 

 sukienka – jaka? ……………………………………. 

spodnie- jakie?.......................................... 

buty – jakie? ………………………………. 

4. Otwórz ćwiczenia do j. polskiego na str. 66 i 67 i wykonaj zadania zgodnie  

z poleceniami. 



5. Czas na zajęcia ruchowe. Zadbaj o bezpieczne miejsce, odpowiedni strój i zaczynamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I&feature=share&fbclid=IwAR3h2g-

gknAZhCrutu83J_rfNeEbKR5_x28WO44pqjdEEumG0LP6eikx3aA  

Edukacja matematyczna 

6. Otwórz podręcznik do matematyki na str. 39.  

7. Przyjrzyj się zad. 1. 

8.  Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz datę i temat: Odejmowanie licz dwucyfrowych. 

9. Wykonaj zad. 2 str.39. 

10. Zrobione? Teraz pomyśl nad zadaniami tekstowymi. Rozwiąż je. Pamiętaj o działaniu 

 i odpowiedzi. 

11. Wykonaj na zakończenie zadania z ćwiczeń do matematyki str. 38. 

12. Proponuję ci pobawić się przy muzyce NFM 

https://www.facebook.com/nfmwroclaw/?__tn__=%2CdkC-

R&eid=ARCE1PZMbvZ5ZRqm2sM68qgBsgzUdJQeeih-

TvLCNsDuQ73TwjCv88TGLCjMz93n7QGSbnQKg6Qj3-

Pd&hc_ref=ARRxKhhYyNd3bnwAZstmN6bQ-OQtWoO4O1-

KVUP7JC9OwwmGGyVaTAGwmRle6MJDImE&fref=nf  

13.  Na tej stronie znajdziesz piosenkę "E pō i taitai e!", którą wspólnie wykonają Michał 

Giersztof i jego synek Kajetan. Spróbuj dołączyć do wspólnego śpiewania. 

Dobrej zabawy  

Elżbieta Trubiłło 
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