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Witajcie kochane dzieci i Szanowni Rodzice!   

 

Na dzisiejszych 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. 

 

 Przeczytaj poniższe pytania i zastanów się nad odpowiedzią: 

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? 

 

Otwórz podręcznik polonistyczny część 2 na stronie 56 – 57. 

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

Przeczytaj kilka wierszyków z pamiętników. Zastanów się i udziel odpowiedzi na poniższe 

pytania: 

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? 

 

Teraz otwórz ćwiczenia polonistyczne część 4 na stronie 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  

Spójrz teraz na zadanie 2 w ćwiczeniach do języka polskiego na stronie 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 w linie. 

 

 Otwórz ćwiczenia do matematyki na stronie 67 

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  

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

 Mój pamiętnik - przygotuj materiały plastyczne do wykonania pamiętnika. Pomyśl, 

jak wykonasz własny pamiętnik, w którym zapiszesz poznane w czasie wakacji wierszyki i 

wspomnienia. Wykonuj pamiętnik wg własnego pomysłu. 

Powodzenia! 

 

 

 Otwórz ćwiczenia polonistyczne część 4 na stronie 42. Wykonaj zadanie ćwiczenie 3 i 

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

 

 

 

 Proponuję Ci wysłuchanie bajki muzycznej „Plastusiowy pamiętnik”(czas 46 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=fb6vnqYC7Kw  

Opowiedz rodzicom lub rodzeństwu jedną z przygód Plastusia. 

 

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

czytaniu wypełniać tabelkę informacyjną 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 i starannej pracy oraz o porządkowaniu miejsca pracy, po jej wykonaniu .    

 

                          Miłej zabawy życzę   

Wychowawczyni  Dorota Świtecka 
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