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     Temat dnia: Pamiętniki z wierszykami 
Dzisiaj na zajęciach: 

 Będziesz czytał wierszyki do pamiętnika. 

 Będziesz układał wierszyki z rozsypanek wyrazowych. 

 Przypomnisz sobie zasady pisania form grzecznościowych w życzeniach dla kogoś.  

 Będziesz doskonalić swoje umiejętności rozwiązywania zadań z wykorzystaniem zegara. 

Edukacja polonistyczna: 

1. Odpowiedz na pytania: 

 Co to jest pamiętnik i w jakim celu go zakładamy? 

 Czy masz swój własny pamiętnik? 

 Jeśli tak, co masz wpisane do pamiętnika? 

 Czy w pamiętniku można zapisywać wierszyki? 

 Kto wpisuje wierszyki do niego? 

 O czym są te wierszyki? 

 Czy do wierszyków rysowane są też obrazki? 

 Czy któryś z Waszych rodziców ma jeszcze swój pamiętnik? Czy prowadził taki pamiętnik, gdy 

był dzieckiem? 

2. Otwórz podręcznik polonistyczno – społeczny cz.2 na str. 56 – 57. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=58  

Przeczytaj kilka wierszyków z pamiętników.  

 Który wierszyk spodobał Ci się najbardziej? 

 Który najbardziej rozweselił Cię? 

 Który wydaje Ci się najbardziej poważny? 

 Czy treść wierszyków jest dla Ciebie zrozumiała? O czym najczęściej są te wierszyki? Co Ci 

uświadamiają? 

3. Otwórz ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz.4 na str. 42. Wykonaj zadanie 1. (Jeśli nie masz 

ćwiczeń przepisz jeden wierszyk do zeszytu w linie.) 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=44  

4. Spójrz teraz na zadanie 2 w ćwiczeniach do języka polskiego str.42 

Zapamiętaj! Ze względów grzecznościowych i szacunku do osoby, do której piszemy list, wiersz w  

pamiętniku, życzenia wyrazy Cię, Tobie, Ci, Wam itp. ( czyli takie, które zastępują imię osoby do 

której się zwracamy, wyrażają myśl o niej) piszemy zawsze WIELKĄ LITERĄ.     

Wykonaj zadanie 2 w ćwiczeniach lub jeśli ich nie masz w zeszycie do j.polskiego. 

5. Dla chętnych: ćwiczenie 3 i 4. 

Edukacja matematyczna: 

1. Otwórz ćwiczenia do matematyki na str. 67 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=68  

Rozwiąż zadania 1 i 2. Jeśli nie masz ćwiczeń same obliczenia zapisz w zeszycie w kratkę. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=58
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=44
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=68


        Powodzenia! Pani Kasia Raczyk. 

Język angielski: 

Dzień dobry, 

dzisiaj poznacie nazwy elementów krajobrazu. Spójrz na poniższe obrazki. Jeżeli masz dostęp do eDesk 

wysłuchaj nagrania nr 2 z płyty nr 3. W celu zapamiętania wyrazów, rysuj w powietrzu kształt 

wybranego elementu krajobrazu i podaj jego nazwę. 

Po zapoznaniu się z słownictwem proszę zrób ćwiczenie 1 ze strony 50 z zeszytu ćwiczeń. 

 

 
river - rzeka 

 

forest - las 

 

mountain - góra 

 

field - pole 

 

lake -jezioro 

 

town - miasto 

 


