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Witajcie Uczniowie, dzień dobry Rodzice! 

Bardzo dziękuję za zdjęcia Waszych zadań. Na dzisiejszych zajęciach przypomnicie sobie, 

co to jest plotka. Przeczytacie wiersz J. Brzechwy o ptasich plotkach. Powiecie, jakie 

przesłanie niesie z sobą ten wiersz. Będziecie rozwiązywać zadania tekstowe. Będziecie 

doskonalić umiejętność porównywania i zapisywania liczb trzycyfrowych.  

 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 132 

Jak zwierzęta oddychają w wodzie (piktogram przedstawia puzzle) i temat 133 Jak dbać o 

rybki w akwarium. Bardzo dokładnie przeczytaj zadania i wykonaj polecenia. Dowiesz się 

wielu ciekawych rzeczy o życiu w wodzie. 

 

 Witam dzieci, które: lubią szkołę; ubrane są w spodnie; mają dzisiaj ubrane spódniczki 

lub sukienki; noszą okulary; mają piegi na nosie, noszą spinki we włosach.  

Dzisiaj na zajęciach porozmawiamy o plotce. Przypomnij, co to jest plotka, jak zmieniają się 

w plotkę usłyszane informacje, dlaczego tak się dzieje?  

Otwórz podręcznik polonistyczny część 2, na stronie 44 – 45.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=46. Na początek 

posłuchaj wiersza „Ptasie plotki” w genialnej recytacji polskich aktorów. Słuchając utworu, 

patrz na tekst wiersza w podręczniku na str. 44 (śledź oczami recytowane wyrazy, czytaj je w 

myślach i pokazuj palcem). https://www.youtube.com/watch?v=_4uwUEqApPc  

Odpowiedz na pytania: 

Co mówiła zięba na samym początku?  

Kto zmienił informację?  

Jakie ptaki uczestniczyły w tym głuchym telefonie?  

Jak myślisz, dlaczego informacje tak się zmieniają, a czasami przeradzają w plotkę? 

Otwórz zeszyt w linie. Zapisz dzisiejsza datę i przepisz z wiersza pary rymujących się 

wyrazów : może- Boże,… 

Teraz otwórz ćwiczenia polonistyczne część 4, na stronie 16, 17. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=18    Wykonaj 

zadania1, 2, 4, 5 zgodnie z poleceniami. Jeżeli nie masz ćwiczeń, napisz tylko właściwe 

odpowiedzi. 

 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz dzisiejszą datę i rozwiąż w zeszycie zadania. 

 

1. Porównaj pary liczb wpisując znaki <, >, =. 

… > 340,    500 > …,    990 < … ,     270 > 2… ,     380 < 4…,    600 = …. ,   3…< …45,     

Przeczytaj głośno zapisy. 
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2. Uzupełnij tabelkę 

 

Liczba setki  dziesiątki jedności 

443    

 5 0 4 

672    

 7 9 1 

54    

 9 6 0 

 

Teraz proszę wykonaj  w ćwiczeniach matematycznych część 2, zadanie 1 i 2 na stronie 52 

zgodnie z poleceniami. Najpierw dokładnie je przeczytaj.               

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=54   Jeżeli nie 

masz ćwiczeń, odpowiedzi napisz w zeszycie w kratkę. 

 

 Trochę relaksu podczas zajęć manualnych https://www.youtube.com/watch?v=lar-

phXNpAM Spróbuj zrobić ptaszka techniką origami. 

 

 

 Podręcznik polonistyczny część 2, na stronie 44–45.   

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=46   Znajdź w 

wierszu po trzy czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki. Zapisz je 

 w tabelce. 

Czasownik Rzeczownik Przymiotnik 

   

   

   

 

 Otwórz ćwiczenia matematyczne cześć 2, na stronie 52. Wykonaj zadania 3 i 4 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=54 . Jeżeli nie 

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

 

 

 Zapraszam na ptasi koncert  https://www.youtube.com/watch?v=f9G_LAh-11g 

- 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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