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Dzień dobry uczniowie. Witam Rodziców. 

To już ostatni tydzień naszej nauki w domowej szkole. Przed Wami czas wakacyjnego 

wypoczynku. Zanim jednak to nastąpi dowiesz się, jak w czasie wakacji dbać o swoje 

zdrowie i bezpieczeństwo. Powtórzysz tabliczkę mnożenia. 

 Otwórz wirtualny podręcznik matematyczno –przyrodniczy cz.2 na str. 68 – 69. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=70  

Przeczytaj komiks i powiedz: 

Jak poradzić sobie, gdy Tobie lub innemu dziecku przydarzy się wypadek rowerowy? 

Do kogo należy wówczas zwrócić się po pomoc? 

Spójrz na stronę 69. Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się na tej stronie. Zapamiętaj, 

jak w czasie wakacji należy zareagować w sytuacji różnych zagrożeń! 

Obejrzyj teraz filmiki opowiadające, jak należy zachować się w upalne dni nad wodą. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA  

 Otwórz ćwiczenia do matematyki na str. 68. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=70  

Przeczytaj uważnie polecenie zadania 1. Wykonaj je. 

Jakie otrzymałeś hasło? Zapisz je ładnym i starannym pismem w niebieskich liniach. 

Z pomocą Internetu spróbuj wykonać poprawnie zadanie 2. Jeśli masz kłopot poproś o pomoc 

rodzica. 

Mam teraz dla Ciebie rozsypankę wyrazową związaną z zachowaniem bezpieczeństwa na 

wakacjach. 

https://view.genial.ly/5edf67760ff2050da834101b/presentation-budujemy-zdania-

bezpiecznie-nad 

woda?fbclid=IwAR3Kp5nCcvtm92nSIvdbdwnBFtQexTDHF2STBnZQnuLFF7LK_NLvxPR

giZM 

Kiedy ułożysz prawidłowe zdania przepisz je pięknym pismem do zeszytu z języka polskiego. 

Kolejność zdań jest obojętna, ważne, aby były dobrze zbudowane. Pamiętaj o wielkiej literze 

na początku każdego zdania i o kropce na jego końcu! 

 

 Poćwicz tabliczkę mnożenia poprzez zabawy edukacyjne: 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-test-wyboru/  

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-puzzle/  

Powodzenia życzę  

Wychowawczyni Dorota Świtecka 
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 Witam Was gorąco! 

Eucharystia-Msza Święta to sakrament, w którym Pan Jezus daje nam siebie. Ta uczta 

zapowiada wieczną ucztę w niebie. Podczas Mszy świętej słuchamy Jego słowa, a już za rok 

będziesz mógł przyjmować Go w komunii św. Staraj się w każdą niedzielę brać udział w 

Eucharystii i zapraszać Pana Jezusa do swojego serca. 

                                                                             Pozdrawiam katechetka Małgorzata. 

 

 Drodzy Uczniowie klasy 2 au. Dziękuję za wspólny rok pracy. Życzę Wam udanych 

wakacji. 

Pozdrawiam 

Olga Kaleta 

Dla chętnych: 

 

 


