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 Dzień dobry dla Ciebie, a także dla Twoich rodziców.  Zaczynamy nowy tydzień. 

 

 Witam serdecznie !  

Maryja prawie zawsze przedstawiana jest z Dzieciątkiem Jezus w ramionach, ponieważ kocha 

Jezusa, a Jezus kocha swoją Matkę.  

Cały maj to święto Matki Bożej, to imieniny  najlepszej z matek.  

Matka Boża widzi nasze starania i najbardziej cieszy się, gdy kochamy Jej Syna, naśladujemy 

Go w dobroci dla innych.  

Jeśli będziesz na spacerze, czy w ogródku, nazbieraj kwiatki na mały bukiecik dla Matki 

Bożej.  

 

Naucz się na pamięć słowa pieśni:  

Maryjo ja Twe dziecię ,  

o podaj mi swą dłoń,  

od złego mnie w tym świecie,  

od grzechu Matko chroń.  

 

Bądź z nami w każdy czas,  

wspieraj i ratuj nas,  

Matko, Matko,  

bądź z nami w każdy czas.  

 
                                                                     Jest  to zadanie  na cały tydzień                               

 

 

                                                                                                              Pozdrawiam 

                                                                                                       Katechetka Małgorzata 

 

 

Przygotuj ćwiczenia polonistyczne część 4. 

Witam Was serdecznie! 

 Dzisiejszą domową szkołę zaczniesz od zadań polonistycznych. Zastanów się: 

Jakie znasz źródła informacji?  

W jaki sposób przekazywane są informacje między ludźmi?  

Z których źródeł korzystasz najczęściej, a z których wcale?  

Co to są media? 

Otwórz proszę podręcznik  polonistyczny na stronie 40 i 41 .  Przeczytaj Zagadki  

nie tylko o mediach i odgadnij, o czym jest w nich mowa. Zastanów się nad odpowiedziami 

do pytań 2, 3, 4, które znajdują się w podręczniku, pod tekstem. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=42   

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=42


Otwórz ćwiczenia polonistyczne część 4, wykonaj zadanie 1 ze strony 3. Najpierw dokładnie 

przeczytaj polecenia. Jeżeli nie masz książki, poproś rodzica o otwarcie ćwiczeń 

polonistycznych część 4, na stronie internetowej https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-

cwi-hum-4/mobile/index.html#p=4 i zadania zrób w zeszycie w linie. Pamiętaj o staranności 

wykonywania zadań.  

Rozwiąż rebusy w zadaniu 1 na stronie 4 i zapisz ich rozwiązania. Wyjaśniaj ich znaczenie. 

W kropce do zadania 1,  wybierz rozwiązanie dowolnej zagadki i ułóż do niej rebus. To 

będzie ciekawe doświadaczenie. 

W zadaniu 2, nazywaj przedmioty przedstawione na zdjęciach i powiedz, do czego służą. 

Otocz pętlą te, z których korzystasz najczęściej. https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-

cwi-hum-4/mobile/index.html#p=6 

 

 Zamknij oczy i wyobraź sobie, że na łące wybuchł pożar. Wszędzie jest ogień, który 

szybko się rozprzestrzenia. Zwierzęta uciekają. Nie wszystkim jednak się to udaje. Otwórz 

oczy i opowiedz, co  Twoim zdaniem czuły zwierzęta, co mogło się z nimi stać, co stało się z 

roślinami.  

Otwórz podręcznik matematyczno- przyrodniczy część 2, na stronie 46 i 47 lub    

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=48    

Obejrzyj ilustrację przedstawiającą łąkę po pożarze. Opowiedz, jakie są skutki pożaru, które 

zwierzęta, twoim zdaniem, ucierpiały i w jaki sposób (polecenia 2 i 3). 

Teraz proszę wykonaj  w ćwiczeniach matematycznych część 2, zadanie 1 i 2 na stronie 46. 

Najpierw dokładnie przeczytaj polecenia.                  https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-

klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=48  Jeżeli nie masz ćwiczeń, odpowiedzi napisz w 

zeszycie w kratkę. 

 

 Ruch przy muzyce. Zapraszam. Przygotuj wygodny strój sportowy. Zorganizuj 

bezpieczne miejsce. W tym tygodniu kończymy naukę układu tanecznego do utworu Viki 

Gabor „Superhero”. Dzisiaj część trzecia: https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE  

Taką formę ruchu możesz realizować kiedy tylko chcesz. Na pewno dodasz sobie energii do 

kolejnej pracy. 

 

                                                                                          Życzę mile spędzonego czasu!  

 

 

 

Przyjrzyj się ilustracji w podręczniku polonistycznym część 2, na stronie 40, 41 i przemyśl 

odpowiedzi na pytania i problemy 5, 6 i 7. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=42   

Teraz spójrz do ćwiczeń polonistycznych część 4, na str. 5 i zrób zadania 3 i 4,  zgodnie z 

poleceniami. Jeżeli nie masz ćwiczeń lub podręcznika poproś rodzica o otwarcie: 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=6  
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Zapraszam do utrwalenia wiadomości i umiejętności w ćwiczeniach polonistycznych część 3, 

strona 78 https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=81     

i matematycznych część 2, strona 44 https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-

2/mobile/index.html#p=47  . Najpierw zrób zadania, które nie sprawiają Ci trudności, są samą 

przyjemnością. Na koniec  zostaw te, które są trudne, którym musisz poświęcić więcej czasu. 

Nie poddawaj się jednak. Masz z nimi trudności, nie dlatego, że nie umiesz, tylko dlatego, że 

są trudne i wymagają więcej uwagi i czasu.  Dasz radę. Ja to wiem. Powodzenia!!! 

 

- o codziennym czytaniu w czasie wolnym. Również o tym, żeby codziennie, po skończonym 

czytaniu wypełniać tabelkę informacyjna o Twoim czytaniu.  

- o prowadzeniu notatek z każdego dnia, które możesz zredagować wtedy, kiedy masz wolny 

czas, kiedy sam podejmiesz taką decyzję.  Dzienniczek – codzienniczek . 

- o samodzielnej pracy i porządkowaniu miejsca pracy, po jej wykonaniu . 

 

                                                                                          Życzę mile spędzonego czasu!  

Wychowawczyni  

Dorota Świtecka 

 

 Teraz zadanie od Pani Olgi Kalety 

Dzień dobry, 

dzisiaj narysuj: I like ice cream but I don't like fish. I like mushrooms but I don't like cheese. I 

like cake but I don't like onions. 
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Dla chętnych: 

słowniczek: crisps - czipsy 

 

 
 


