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Witajcie Uczniowie, dzień dobry Rodzice! 

 

 Poproś rodziców o uruchomienie komputera na stronie  

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_117_p5 . 

W spisie treści, otwórz blok 26  Szanujmy tradycje (piktogram przedstawia pisankę ) i 

włącz temat 115 i 116: Wokół jajka wielkanocnego i Świąteczne życzenia  

( na piktogramie narysowany balonik i puzzel).  

Dla chętnych proponuję temat 117: Jajko mądrzejsze od kury. 

 

 Zapraszam Cię do ćwiczeń polonistycznych część 3, gdzie  na str. 56, 57  będziesz 

nazywać czynności przedstawione na ilustracji. Ćwiczenia dostępne są również na 

stronie internetowej https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-

3/mobile/index.html#p=58  

Jeżeli nie masz ćwiczeń, wybierz pięć postaci i zapisz w zeszycie w linie co one robią. 

Np.: Pies szczeka., …. . 

Dla chętnych. 

Ułóż i napisz w zeszycie w linie trzy zdania, z wyrazami wybranymi ze str. 56,57, 

które określają czynności. Pamiętaj proszę o kaligrafii i dzisiejszej dacie. 

 

 W podręczniku matematycznym część 2, na stronie 34, znajdziesz ciekawostki o 

mierzeniu. Dowiesz się, co to jest długość i szerokość. Korzystając z linijki wykonaj 

zad.2, a pomiary zapisz w zeszycie w kratkę. Np.:  

drewno- długość….., szerokość….,  

babka- wysokość…..,  

łopatka-wysokość….  

Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej, więc poproś rodzica o pomoc: 

https://www.mac.pl/flipbooki lub na stronie: 

https://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/wczesnoszkolna/oto-ja-

klasa2/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=36 (u mnie ta strona nie 

otwiera się, ciekawa jestem jak u Was). 

Dla chętnych. 

Dzisiaj proponuję Ci zadanie 1 na stronie 33. w ćwiczeniach matematycznych część 2, 

dostępnych również pod adresem https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-

mat-2/mobile/index.html#p=34 Zadanie 2 zapisz w zeszycie w kratkę. Powodzenia! 

 

 Wiosna w przyrodzie – to temat pracy plastycznej. W wolnej chwili wykonaj pracę, 

dowolną techniką plastyczną. Postaraj się, aby była estetyczna. Dbaj o porządek w 

czasie i po wykonaniu pracy. Posłuchaj proszę utworu Antonio Vivaldiego Wiosna.  

Niech ten utwór będzie dla Ciebie inspiracją. Poproś rodzica o otwarcie strony 

https://www.youtube.com/watch?v=gj-cRaeNbl8. Ale będzie piękna wystawa. 
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 Pamiętaj również o codziennym czytaniu. Liczę na to, że w domowej 

biblioteczce masz bardzo ciekawe książki, które z przyjemnością przeczytasz w 

wolnym czasie. Może zainteresujesz nimi młodsze rodzeństwo czy rodziców. 

Godzinka lub pół godziny czytania ulubionej książki, to miło spędzony dla 

Wszystkich czas.  

 

                                                                            Miłej zabawy życzę 

                                                                              Wychowawczyni 

                                                                                 Dorota Świtecka 


