
29 kwietnia 2020r. środa (27) 

Dzień Tobie i Twoim Rodzicom! We wczorajszej dacie wkradł się chochlik. Powinno być  

28 kwietnia. A tak swoją drogą, czas pędzi niesamowicie ). 

Witam Cię bardzo serdecznie. Taka zabawa na powitanie. Pomachaj prawą ręką, jeśli:  

- masz niebieskie oczy, 

 -urosły Ci długie włosy, 

 -lubisz się uśmiechać, 

- nosisz okulary, 

- jesteś niskiego wzrostu, 

- potrafisz pięknie malować, 

- masz długie palce u rąk, 

- potrafisz skakać na skakance. 

 

Porozmawiaj z rodzicami o wyglądzie ludzi, ich zewnętrznych charakterystycznych cechach, 

Czym różnisz się od siostry, brata, mamy lub taty? W  czym jesteś podobny do innych? Jakie 

są Twoje mocne stron?  Dokończ zdanie: Jestem wyjątkowy/a, ponieważ…… 

 Pomyśl: 

Ile listków mają te koniczyny? Ile listków ma zazwyczaj koniczyna? Czy łato jest znaleźć na 

łące czterolistną koniczynę? Czy komuś z Was udało się znaleźć taką koniczynę? Czego 

symbolem jest czterolistna koniczyna? Czy przyniosła Wam szczęście? Jakie inne przedmioty 

podobno przynoszą szczęście?  

A teraz otwórz proszę podręcznik  polonistyczny część 2, na stronie 39 i przeczytaj wierszyk               

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=40 . 

Odpowiedz na pytania, które znajdują się pod tekstem: (polecenie 1 i 3). Czy bycie innym 

powinno być powodem do smutku, czy powodem do radości?  

Otwórz ćwiczenia polonistyczne część 3, na  stronie 74, https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-

ja-klasa2-cwi-hum-3/mobile/index.html#p=76  i wykonaj samodzielnie zadania 1 i 2. 

Przyjrzyj się ilustracji w zadaniu 3, na stronie 75. Obok zdjęcia każdego dziecka napisz, czym 

się wyróżnia. Powiedz, co łączy dzieci z ilustracji ? Jeżeli nie masz ćwiczeń, zrób zadanie w 

zeszycie w linie. 

   

 Ruch przy muzyce. Zapraszam. Przygotuj wygodny strój sportowy. Zorganizuj bezpieczne 

miejsce. W tym tygodniu uczymy się układu tanecznego do utworu Viki Gabor „Superhero”. 

Dzisiaj część druga: https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs  

 

 Otwórz podręcznik do matematyki część 2, na str. 43. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=45   . Przeczytaj  

zadanie 1. Spróbuj je rozwiązać. Jeśli nie potrafisz wykonać dzielenia w pamięci, to pomóż 

sobie rysunkiem lub liczmanami ( klocki, kredki, koraliki…). 

Wykonaj teraz zad. 2, a ilustracje do zadania ( kropka) zrób w zeszycie w kratkę. Zrobione? 
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 Witam. Przysyłam lekcję szachów:  

TEMAT: Uwaga, pułapka!  

Znajdź w Internecie schemat mata szewskiego i zapisz go oraz zapisz, jak się  przed nim 

obronić. Przyślij zapis na adres jmalak@ssp.pl  

Pozdrawiam Józef Malak  

 

Otwórz zeszyt do j. polskiego. Napisz dzisiejsza datę, a obok tytuł: Czym się różnimy? 

Narysuj teraz czterolistna koniczynę. Na każdym z czterech płatków napisz, co Cię wyróżnia 

spośród innych. Poćwicz pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach. 

http://pisupisu.pl/3/ortografia/rz-po-spolgloskach  

Wykonaj wybrane zadania w ćwiczeniach do matematyki część 2, na str. 42. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=44  

 

https://www.superkid.pl/rymy_cwiczenia - na tej stronie znajdziesz ciekawe zadania    

dotyczące umiejętności rymowania   . 

Poćwicz tabliczkę mnożenia, znajdziesz ją na stronie: 

https://www.tabliczkamnożenia.pl/mnozenie-przez-2.html  

 

 Pamiętaj o codziennym czytaniu w czasie wolnym. Również o tym, żeby codziennie, 

po skończonym czytaniu wypełniać tabelkę?  

 Pamiętaj, o prowadzeniu notatek z każdego dnia, które możesz zredagować wtedy, 

kiedy masz wolny czas. Dzienniczek – codzienniczek . 

 Pamiętaj również o samodzielnej pracy i porządkowaniu miejsca pracy, po jej 

wykonaniu . 

 

                                                                                     Miłego dnia życzę  

                                                                          Wychowawczyni Dorota Świtecka 
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