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Witajcie Uczniowie, dzień dobry Rodzice! 

 

 Co powiesz na spotkanie w e podręcznikach? Dawno tam nie byliśmy. Poproś 

rodziców o uruchomienie komputera na stronie  https://epodreczniki.pl . W części 

Wiosna klasy 2, otwórz blok 25 ( na piktogramie narysowane bazie ) i włącz temat 

111: Wiosenna pobudka ( na piktogramie narysowana jarzębina). W module drugim 

tekst o pierwiosnku możesz przeczytać samodzielnie, odsłuchać lub jednocześnie 

czytać głośno i słuchać lektora. Moduł 5 to ortografia; nie zrób błędu. Na końcu 

obejrzysz film. 

 

 Teraz na kartce z bloku narysuj kontur domu. Obok napisz jak najwięcej wyrazów, 

które kojarzą Ci się ze słowem: rodzina. Na kartonikach napisz imiona członków 

rodziny. Tych, których chcesz. Pamiętaj o wielkiej literze. Ułóż imiona w kolejności 

alfabetycznej i przyklej pod konturami domu. Możesz pokolorować rysunek i ozdobić 

dom. W końcu Twój dom jest najlepszy . Podpisz się z tyłu. Zrobimy w szkole 

wystawę. 

Dla chętnych. 

A teraz coś, co bardzo lubisz : krzyżówka. Poproś rodzica o otwarcie Internetu na 

stronie  https://www.mac.pl/flipbooki  a tam w ćwiczeniach polonistycznych część 3, 

na str. 46 jest dla ciebie zadanie. Rozwiązanie proszę zapisać do zeszytu w linie. 

Pamiętaj o kaligrafii. Aaaaa i dzisiejszej dacie. 

 

 Rozglądnij się po mieszkaniu i zmierz linijką drobne przedmioty w pokoju, kuchni czy 

łazience. Pamiętaj, że początek jest na 0. Życzę ciekawych odkryć. 

Dla chętnych. 

Dzisiaj również będziemy doskonalić liczenie – w dalszym ciągu ćwiczymy dzielenie. 

Poproś rodziców, aby otworzyli wirtualne podręczniki matematyczno- przyrodnicze 

na str. 30, a Ty postaraj się wykonać zadanie i prawidłowo odpowiedzieć. Zadanie 3 

proszę zrobić w  zeszycie w kratkę. Zapisz w zeszycie dzisiejszą datę.  

 

 Jeżeli znajdziesz w kuchni puste opakowania, kartoniki, butelki możesz zrobić robota 

według własnego pomysłu. Połącz elementy taśmą klejącą lub sznurkiem. W sytuacji 

trudnej na pewno możesz liczyć na pomoc rodzica. Jeżeli takich rekwizytów brak, 

narysuj robota na kartce. Po powrocie do szkoły zrobimy piękną wystawę.  
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