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Witajcie Uczniowie, dzień dobry Rodzice! 

Bardzo dziękuję za zdjęcia Waszych prac, które od Was otrzymałam. A teraz zabieramy się 

do działań . Na dzisiejszych zajęciach  „porozmawiamy”  na temat zalet i wad 

współczesnych multimediów. Ułożysz opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej. 

Będziesz dodawać i odejmować liczby w zakresie 1000 pełnymi dziesiątkami i setkami. 

Dowiesz się, jak oszczędzać wodę i  jak wykorzystuje się ją dzisiaj. Do dzieła! 

 W ramach zajęć komputerowych, poproś rodziców o uruchomienie komputera na 

stronie:https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_23_100_p0.ht

ml?v=753 W spisie treści, otwórz blok 29 (piktogram przedstawia drzewo), włącz temat 130 

Co żyje w wodzie (piktogram przedstawia misia) i temat 131 Skąd wiemy, co jest pod wodą. 

Bardzo dokładnie przeczytaj zadania i wykonaj polecenia. Dowiesz się wielu ciekawych 

rzeczy o życiu w wodzie. 

 

 Zastanów się proszę nad odpowiedziami nad następujące pytania: 

W jaki sposób lubisz spędzać swój wolny czas? 

Jak często słuchasz radia?  

Jak często słuchasz muzyki? 

Jak często oglądasz telewizję?  

Ile czasu spędzasz przed telewizorem?  

Które programy lubisz oglądać w telewizji? 

Ile czasu spędzasz przy komputerze? 

Jakie są twoje ulubione gry komputerowe? 

Do czego jeszcze, oprócz gier, wykorzystujesz komputer? 

Jakich informacji poszukasz w Internecie? 

Otwórz ćwiczenia polonistyczne część 4, na stronie 6 i wykonaj zadanie 1 z kropkami oraz na 

stronie 7 zadanie 3 - jest to zadanie na cały tydzień - wykonaj je rzetelnie.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=8.  

Dlaczego Igor lubi soboty?  

Co sądzisz o takim spędzaniu wolnego czasu?  

Co ty najczęściej robisz w soboty? 

Przyjrzyj się ilustracjom w zadaniu 1 i opowiedz, jak wygląda dzień Igora. 

Następnie uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Zapraszam Cię na krótki spacer w wyobraźni. 

Poproś rodziców, aby przeczytali ci poniższy tekst, a Ty zamknij oczy i słuchaj.  

Jest piękny słoneczny poranek. Słonce świeci bardzo mocno. Zapowiada się piękny 

słoneczny dzień. Obudziło cię słońce, które dotknęło twojej twarzy swoimi ciepłymi 

promykami. Czujesz, jak przyjemne ciepło rozpływa się po twarzy? Przeciągasz się. Czujesz 

się dobrze. Uśmiechasz się do swoich myśli. Wyobraź sobie, ile przyjemnych chwil czeka cię 

w tym dniu. Rozkoszujesz się tą myślą i ciepłem, które rozlewa się po całym twoim ciele. 

Teraz otwierasz oczy i rozglądasz się wokół siebie. Widzisz twarze swoich koleżanek i 

kolegów z klasy, którzy się uśmiechają. Odwzajemniacie uśmiech, machacie do siebie i 

wołacie „Hej, hej, cieszę się, że jestem z wami”. 
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 Teraz zapraszam do zabaw matematycznych. Zgaduj, o jakie liczby chodzi? 

Jestem liczbą dwucyfrową, której cyfra w rzędzie jedności wynosi 9.  

Jestem największą liczbą dwucyfrową. 

Jestem liczbą dwucyfrową większą od 79, a mniejszą od 82. 

Jestem liczbą dwucyfrową, której cyfra w rzędzie dziesiątek i cyfra w rzędzie jedności jest 

taka sama. 

Policz do 100 pełnymi dziesiątkami 10,… 

Policz do 1000 ( tysiąca) pełnymi setkami 100, … 

Otwórz teraz podręcznik do matematyki część 2, na stronie 49 i zeszyt w kratkę. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=50    .     

Przeczytaj polecenia, zastanów się i wykonaj zadania 1 i 3 na stronie 49. Zadanie 2 i 4 

wykonaj ustnie. 

 Czy wiesz skąd się bierze woda w kranie? Z czym kojarzy ci się słowo woda? Podaj 

kilka przykładów. Zastanów się na odpowiedziami na pytania: 

Komu woda potrzebna jest do życia?  

W jaki sposób możemy oszczędzać wodę?  

Jakie pojazdy pływają po wodzie?  

Co by było, gdyby na świecie zabrakło wody? 

W jaki sposób możemy oszczędzać wodę w domu? 

Animacja o oszczędzaniu wody : https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI  

Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g  

Może spróbujesz zaśpiewać tę piosenkę? Dobrej zabawy. 

 

 

 Otwórz ćwiczenia polonistyczne część 4, na stronie 7 i wykonaj zadanie 2   

z kropką.  https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=8. 

 Otwórz ćwiczenia matematyczne cześć 2, na stronie 47. Poćwicz dodawanie i 

odejmowanie liczb w zakresie 1000. Wykonaj zadania 1, 2 i 3 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=48. Jeżeli nie 

masz ćwiczeń, to zadania możesz zapisać w zeszycie w kratkę. 

 

 

 Animację, która przekaże Ci wiele informacji o wodzie, oglądniesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0  

- 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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