
22 kwietnia 2020r. 
środa 

Temat dnia: Humor w literaturze 

Pytania kluczowe na dziś to: 

 Czy potrafię zamienić zdania fałszywe na prawdziwe, tak by były zgodne z treścią 

przeczytanego tekstu? 

  Które z elementów poszczególnych krajobrazów najbardziej mnie zachwycają? 

 Czy potrafię wyróżnić cechy poznanych rodzajów krajobrazów, czy wiem jakie znaczenie 

mają kolory na mapie Polski? 

 Dlaczego własność przemienności mnożenia jest przydatna w liczeniu? 

Edukacja polonistyczna: 

1. Przeczytaj proszę samodzielnie lub z pomocą rodzica opowiadanie w podręczniku do języka 

polskiego pt. „Zabawa w sklep” na str. 36 – 38  

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=39  

2. Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem opowiadania na str.38. 

Czy dobrze zrozumiałeś/ - aś treść przeczytanego tekstu „Zabawa w sklep”? 

3. Otwórz teraz ćwiczenia do języka polskiego cz.3 na str. 70 i wykonaj zadanie 2. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=72  

Jeśli nie masz ćwiczeń, otwórz to zadanie w komputerze i zrób je ustnie. 

Zmień treść fałszywych zdań, tak by były prawdziwe i zgodne z przeczytaną treścią.  

NIE zapisuj ich w zeszycie. 

4. Zrób teraz w ćwiczeniach lub ustnie (jeśli nie masz ćwiczeń) zadania 3 i 5 na str.71 

Dla chętnych:  

Wykonaj zadanie 4 na str.71 i zadanie 1 na str.70. 

Zrób przerwę na ćwiczenia ruchowe przy muzyce 

Edukacja przyrodnicza: 

1. Otwórz podręcznik matematyczno – przyrodniczy na str. 40. Przypatrz się uważnie 4 zdjęciom 

przedstawiającym krajobrazy. Przyporządkuj opisy znajdujące się pod tymi zdjęciami do 

poszczególnych krajobrazów(polecenie 1). Zrób to ustnie. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=43  

2. Odpowiedz teraz na pytanie: Po czym rozpoznasz krajobraz nadmorski? Jakie ma cechy 

charakterystyczne? (piaszczyste plaże, wydmy, wybrzeże płaskie, miejscami występują urwiste 

klify, płytkie słone zalewy i jeziora, mierzeje, mewy, trawy, przy wybrzeżu drzewa iglaste, im 

bardziej w głąb lądu drzewa mieszane, liściaste). 

3. Popatrz uważnie na mapę Polski znajdującą si e na str.41 w podręczniku.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=39
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=72
https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=43


Co oznaczają poszczególne kolory? Odczytaj nazwy geograficzne zapisane na mapie kolorem 

niebieskim. Odszukaj i odczytaj nazwy nizin, wyżyn, pasm górskich i niektórych miast Polski. 

Zapamiętaj pisownię tych nazw (wielka litera). 

4. Wykonaj zadanie 1 w ćwiczeniach matematyczno – przyrodniczych na str. 40. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=42  

 

Dla chętnych:  

Aby utrwalić wiadomości o mapie proponuję dla chętnych uczniów wejść na portal 

www.epodręczniki.pl. Ponieważ próbowałam kopiować link, ale niestety później nie otwierał tych 

stron, o które mi chodzi napiszę poniżej ścieżkę, krok po kroku, jak przejść do zabaw z mapą na 

tym portalu: 

www.epodreczniki.pl → KSZTAŁCENIE OGÓLNE →Edukacja wczesnoszkolna →Klasa 2- LATO 

→  (zielona chmurka u góry z lewej strony ekranu) →   (bordowa 

ikona z kłosem) Blok 34.Poznajemy Polskę →(niebieska ikona z białym puzzlem) Temat 156: 

Mapa Polski. 

 

Gdy uda się Wam tam wejść (myślę, że z pomocą rodziców) odsłuchajcie informacje klikając w 

ikonę głośnika, przewijajcie kolejne strony klikając w kolejne niebieskie kółka na dole strony, 

zwróćcie też uwagę na inne ikony tj. czasami pojawia się kolorowy tęczowy sześcian – tam jest 

zawsze jakaś zabawa i lizak na dole strony, który „mówi” czy dobrze wykonaliście zadanie. 

Miłej zabawy! Powodzenia  

p.Katarzyna Raczyk 

 

 

 

Język angielski: 

Proszę wykonać ćwiczenia z karty pracy. 

W ćwiczeniu 1 przykład 3 nowe słowo "hide" - chować się, ukrywać się. 

W ćwiczeniu 2 należy, patrząc na medale dzieci, napisać co potrafią robić (w przykładzie 4 "win" -

wygrywać). 
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