
17 kwietnia 2020r.  
piątek 

Temat dnia: Dbamy o honor. 

Pytania kluczowe na dziś to: 

 Co to znaczy zachować się honorowo? 

 Co można zauważyć odejmując liczby dwucyfrowe? 
 

Edukacja polonistyczna: 

1. Przeczytaj dzisiaj jeszcze raz głośno tekst Pesteczka (podręcznik str. 32), próbuj czytać 

samodzielnie z odpowiednią intonacją, zwracaj uwagę na znaki interpunkcyjne. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=34  

2. Otwórz ćwiczenia do j. polskiego na str. 64. Wykonaj ćwiczenie 1. Podkreśl w tych 

zdaniach czasowniki, czyli wyrazy odpowiadające na pytania: Co robi? Co się z nim 

dzieje? Jeśli nie masz ćwiczeń wykonaj to zadanie ustnie. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=66  

3.  Zastanów się, co według ciebie oznaczają słowa: honor, bohaterstwo. Czy znalazłeś się 

kiedyś w sytuacji, kiedy zachowałeś się – honorowo lub wykazałeś bohaterstwem.  

Dokończ zdania wyrazami honor, bohaterstwo:  

o Jarek zachował się jak prawdziwy…  

o Wykazał się…  

o Kasia przyznała się do winy, więc zachowała się… 

o Kiedy idę do dentysty, zachowuję się jak prawdziwy… 

4. Wykonaj ćw. 2 i 3 str. 65 w ćwiczeniach lub w zeszycie. Zrób zdjęcie, jak je wykonałeś  

i przyślij je do mnie na maila. Wykorzystaj w tym ćwiczeniu wyrazy z ramki ZAPAMIĘTAJ! 

Dla chętnych: 

5. Przepisz do zeszytu wyrazy z h. Chcesz szybciej zapamiętać pisownię tych wyrazów? 

Możesz narysować do nich pomocnicze rysunki. 
 

Edukacja matematyczna: 

1. Otwórz podręcznik do matematyki na str. 39.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=40  

2. Przyjrzyj się zadaniu 1 i 2 str.39. Wykonaj je ustnie. Co zauważyłeś?  

3. Wykonaj zadania z ćwiczeń do matematyki str. 38. 
 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=40  

Jeśli nie masz ćwiczeń zadanie 2 i 3 ze str. 38 wykonaj w zeszycie. Zrób zdjęcie, jak 

wykonałeś te zadania i przyślij je do mnie na maila. T 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://swiatmojegodziecka.v-net.pl/wierszyk-utrwalajacy-wyrazy-z-h&psig=AOvVaw1d1F4ed6o5NyEFopsLpXSb&ust=1587108207944000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLj9tfu07OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=34
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=66
https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=40
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=40


Dla chętnych: 

4. Pomyśl nad zadaniami tekstowymi umieszczonymi w podręczniku do matematyki na str. 

39 zad. 3 i 4. Powiedz, jak je rozwiązać? Możesz to zrobić w zeszycie do matematyki. 

Pamiętaj o zapisaniu pytania, działania (obliczenia) i odpowiedzi. 

        Miłej pracy p. Katarzyna Raczyk ☺ 

Język angielski: 

Dzień dobry, 

mam nadzieję, że zapoznaliście się z nowym słownictwem: jump, dance, sing, climb, walk, run, ride a 

horse, ride a bike. 

Jeżeli chcesz powiedzieć, że potrafisz coś robić na przykład śpiewać powiesz: I can sing. 

Jeżeli chcesz powiedzieć, że czegoś nie potrafisz robić na przykład latać powiesz: I can't fly. 

Spróbuj zrobić ćwiczenie numer 1 z poniższej karty pracy. Proszę spojrzeć na obrazki i wpisać w 

zdania nazwy odgadniętych czynności. Następnie, proszę wybrać can lub can't zgodnie z prawdą. 

  



Religia: 

Witam Was serdecznie!  

Chrystus zmartwychwstał i towarzyszył dwóm uczniom do wsi Emaus. Wysłuchał ich 

zwierzeń, pocieszał ich w smutku, wyjaśniał im Pismo i na koniec pozwolił się  

im rozpoznać. Zrozumieli, że jako świadkowie tego wydarzenia maja zadanie głosić światu : 

"Chrystus odkupił wszystkich grzeszników".  

My też możemy głosić tę wieść, gdy będziemy obdarowywać innych przyjaźnią, dobrocią, 

gotowością pomocy, zrozumieniem.  

Szczególnie w tych dniach bądź takim  "Apostołem miłości"  

Pozdrawiam Małgorzata Wąsowicz 
Zajęcia z wychowania fizycznego: 

 

Na koniec zapraszam Was do ćwiczeń przy muzyce. Zajęcia przygotował student AWF, który 

w naszej szkole odbywa praktykę. 

https://www.facebook.com/samorzad.awf.wroclaw/videos/3051054464918728/?t=13  
 

Miłej zabawy! 

https://www.facebook.com/samorzad.awf.wroclaw/videos/3051054464918728/?t=13

