
20 kwietnia 2020r. 
poniedziałek 

Temat dnia: Opisujemy postaci. 

Pytania kluczowe na dziś to: 

 Jakie informacje trzeba przekazać, aby opisać postać? 

 Kiedy liczenie może sprawiać przyjemność? Jak doskonalić liczenie i rozwijać logiczne 
myślenie? 

 
Edukacja polonistyczna: 

1. Otwórz ćwiczenia do języka polskiego cz.3 na stronie 66, spójrz na zadanie 1, przeczytaj 

uważnie polecenie i wykonaj je ustnie. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=68  

2. Wykonaj teraz zadanie 2. Jeśli nie masz ćwiczeń, przepisz je do zeszytu w linie. Pamiętaj o 

zapisaniu dzisiejszej daty wybranym sposobem oraz nagłówku: W klasie.  

Temat: Jak opisać postać? Pamiętaj o ładnym i starannym piśmie. 

3. Zadania 3 i 4 wykonaj w ćwiczeniach, jeśli ich nie masz zrób je ustnie. 

Dla chętnych: 

Opisz w zeszycie swój wygląd. Spoglądając do lusterka uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi 

przymiotnikami. 

Jak myślisz, jakie informacje trzeba przekazać, aby opisać postać? 

Moje: 

oczy są – jakie? ……………………………………… 

włosy  - jakie? …………………………………….…. 

nos – jaki? …………………………………………….. 

twarz – jaka? …………………………………………. 

bluzka – jaka? ……………………………………………. 

sukienka – jaka? …………………………………………..(piszą tylko dziewczynki) 

spodnie – jakie? ………………………………………………(piszą chłopcy i niektóre dziewczynki) 

buty – jakie? ……………………………………………………. 

Czy coś jeszcze można dodać do Twojego opisu? 

Edukacja matematyczna: 

1. Matematycy, na start! Utrwal dodawanie i odejmowane w zakresie 100.  

Wykonaj zadania z ćwiczeń matematycznych str. 39.  

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

Jeśli nie masz ćwiczeń w domu przepisz z zadania 1 i 2 po 5 przykładów do zeszytu  

w kratkę i oblicz je.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=68
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=40


W zeszycie do matematyki zapisz dzisiejszą datę, nagłówek: W klasie i temat: Dodawanie i 

odejmowanie liczb.  

2. Pokoloruj parzyste wyniki działań. Pamiętaj o zasadzie, liczba dwucyfrowa jest parzysta, gdy 

liczba jedności jest parzysta. 

Dla chętnych: 

Wykonaj zad. 3 na str. 39 z ćwiczeń do matematyki. 

Dla tych uczniów, którzy proszą o jeszcze więcej zadań 

Poćwicz dodawanie liczb dwucyfrowych na podanej stronie: 

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50/  

Poniżej na podanej stronie znajdziesz też inne zabawy związane z liczeniem. Spróbuj je wykonać. 

Powodzenia! Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie p. Katarzyna Raczyk. 

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50/

