29 kwietnia 2020r.
środa
Temat dnia: Wiem, potrafię cz.2
Pytania kluczowe na dziś to:
 Czy potrafię wykonać zadania zgodnie z poleceniem?
 Czy wiem, jak zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności w praktyce?
 Jakiego typu zadania sprawiają mi najwięcej trudności?
Edukacja matematyczna:
1. Otwórz podręcznik matematyczno – przyrodniczy cz.2 na str. 44.
https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=46
2. Przeczytaj bardzo uważnie i wykonaj USTNIE zadania 1, 2, 3 i 4.
3. Następnie otwórz ćwiczenia z matematyki na str. 44 – 45.
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=46
4. Wykonaj pisemnie zadania 1, 2, 3, 4 i 5.
Jeśli nie masz ćwiczeń z matematyki, wykonaj obliczenia z tych zadań w zeszycie.
Przy zadaniach tekstowych zapisz PYTANIE, OBLICZENIE (działanie) i ODPOWIEDŹ.

Te zadania będą przeze mnie OCENIONE. Po ich wykonaniu zrób zdjęcie i przyślij do
mnie pocztą mailową.
Dla chętnych, którym mało działań z matematyki ☺ proponuję podręcznik str. 45 i wybrane
zadania z tej strony. Możesz wykonać je w dowolnej chwili. Nie musi to być dzisiaj. Jak zrobisz,
możesz mi je przesłać.
Edukacja polonistyczna:
1. W książce „PISZĘ” przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem tekst na stronie 56. Możesz czytać
głośno lub po cichu, jak wolisz.
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-pisze/mobile/index.html#p=58
Wykonaj zadania pod tekstem.

Te zadania będą przeze mnie OCENIONE. Po ich wykonaniu zrób zdjęcie i przyślij do
mnie pocztą mailową.
Dla chętnych:
Krzyżówka i zadania na str.57

Język angielski:
Dzień dobry,
w ramach powtórzenia spójrz na poniższą tabelę. Następnie wykonaj kartę pracy (jeżeli nie masz
drukarki odpowiedzi zapisz w zeszycie).

can- móc, umieć, potrafić
I can swim - Umiem pływać
He can swim - On umie pływać
She can swim - Ona umie pływać
I can't swim - Nie umiem pływać
He can't swim - On nie umie pływać
She can't swim - Ona nie umie pływać
Can you dance? - Czy umiesz tańczyć?
Can he dance? - Czy on umie tańczyć?
Can she dance? - Czy ona umie
tańczyć?

Dla chętnych:

Wychowanie fizyczne:
Po takim wysiłku umysłowym proponuję Ci trochę zabawy przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=0VuUuz_ZVNI
Baw się i odpoczywaj . Pozostająca w zdrowiu p. Kasia Raczyk

