
KLASA  2 bu 

Wtorek 31.03.20r. 

Dbamy o honor 

1. Dzień dobry. Dzisiejsze zajęcia rozpoczynasz od lekcji religii. Obejrzyj film pt. Mojżesz 

https://www.youtube.com/watch?v=n4DZHfA93w0  . Opowiedz rodzicom o czym 

film opowiada. Poćwicz modlitwę Ojcze nasz. 

2. Poćwiczysz teraz trochę. Przygotuj odpowiedni strój i obuwie. Przypuszczam, że 
jesteś zmęczony siedzeniem w domu i  natłokiem informacji o koronawirusie, ale 
pamiętaj, że w domowych warunkach też można ćwiczyć. Poniżej wysyłam linki do 
dwóch krótkich filmików. Jest to rozgrzewka i rozluźnienie. Ćwicz korzystając z 
poniższych linków 3 razy w tygodniu! Możesz  zaprosić do ćwiczeń swoich rodziców i 
rodzeństwo. Nie zapominaj o bezpieczeństwie. To podstawa! Miejsce, w którym 
będziesz  ćwiczyć musi być dobrane rozsądnie, z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Rozgrzewka: https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U  

Wykonaj teraz tzw. zestaw komandosa 10 przysiadów – pamiętaj o poprawności wykonywania 

tego ćwiczenia, 10 brzuszków i 10 pompek. Wykonaj 5 serii tych ćwiczeń. 

Rozluźnienie: https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 

 

        Edukacja polonistyczna. 

3. Przeczytaj głośno tekst Pesteczka (P. str. 32). Czytaj z odpowiednią intonacją, 

zwracaj uwagę na znaki interpunkcyjne. 

4. Otwórz ćwiczenia do j. polskiego s. 64. Wykonaj ćwiczenie 1. Podkreśl w tych 
zdaniach czasowniki, czyli wyrazy odpowiadające na pytanie co robi? Co się z nim 
dzieje? 

5.  Zastanów się co według ciebie oznacza słowo honor, bohaterstwo. Czy znalazłeś się 
kiedyś w sytuacji, kiedy zachowałeś się – honorowo lub wykazałeś bohaterstwem.  
Dokończ wyrazami honor, bohaterstwo zdania :  
Jarek zachował się jak prawdziwy…  
Wykazał się…  
Kasia przyznała się do winy, więc zachowała się… 
 Kiedy idę do dentysty, zachowuję się jak prawdziwy… 

6. Wykonaj ćw. 2 i 3 str. 65 
7. Przepisz do zeszytu wyrazy z h. Chcesz szybciej zapamiętać te wyrazy? Możesz 

narysować do nich pomocnicze rysunki. 

Edukacja matematyczna 

8. Otwórz ćwiczenia z matematyki i wykonaj zadania ze str. 37. 

9. W wolnej chwili powtórz tabliczkę mnożenia. Możesz skorzystać linku-  mnożenie 

liczb 6, 7, 8 i 9 dla tych, którzy nie mogą opanować pamięciowo tabliczki mnożenia 

https://www.youtube.com/watch?v=v8IxLAz2JUs . 

 

Miłego wtorku. Pozdrawiam 

Elżbieta Trubiłło 
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