
  4 maja 2020r. 
poniedziałek 

Temat dnia: Wady i zalety mediów 

Witam Was w nowym tygodniu pracy! Rozpoczynamy nowy miesiąc MAJ. Wszystko dookoła mai 

się, czyli zieleni, rozwija się. Miejmy nadzieję, że koronawirus też ustąpi i wszystko powoli wróci 

do normalności. Ściskam Was mocno i bardzo serdecznie! 

Dzisiaj na zajęciach: 

 Zastanowimy się nad zaletami i wadami współczesnych multimediów.  

 Zastanowimy się ile czasu im poświęcamy i czy zawsze jest to dla nas korzystne? 

 Będziemy dodawać i odejmować liczby w zakresie 1000 pełnymi dziesiątkami i setkami. 

 Zobaczymy, jak człowiek wykorzystuje wodę i jak nią gospodaruje? 
 

Edukacja matematyczna: 

1. Otwórz podręcznik do matematyki cz.2 na stronie 50.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=52  

2. Przyjrzyj się uważnie rysunkom i odczytaj informację z zad.1. Możesz pomóc sobie 

rozkładając prawdziwe chusteczki higieniczne lub patyczki (bagietki do uszu – łącz je gumką 

po 10 sztuk). 

3. Spróbuj teraz wykonać polecenia znajdujące się w tym samym podręczniku na str.51 w 

zadaniu 1, 2 i 3. Wykonaj te zadania USTNIE. 

4. W ćwiczeniach matematyczno – przyrodniczych wykonaj pisemnie na str.48 zad. 1 i 2.  

Jeśli nie masz ćwiczeń pracuj w zeszycie w kratkę. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=50  

Edukacja polonistyczna: 

1. Pomyśl i powiedz rodzicowi: - W jaki sposób lubisz spędzać swój wolny czas? 

 Czy lubisz słuchać różnych audycji i muzyki w radio? 

 Jak często słuchasz muzyki? 

 Jak często oglądasz telewizję?  

 Spróbuj policzyć ile czasu spędzasz przed telewizorem?  

 Które programy lubisz oglądać w telewizji? 

 Ile czasu spędzasz przy komputerze? 

 Jakie są twoje ulubione gry komputerowe? 

 Do czego jeszcze, oprócz gier, wykorzystujesz komputer? 

 Czy lubisz czytać książki przygodowe lub bajki, czasopisma dla dzieci i młodzieży? 

A może inne książki? Jeśli tak, to jakie? 

 Czy lubisz zabawy z rówieśnikami na podwórku? 

 

2. Otwórz ćwiczenia do języka polskiego(ćw. pol.-społ. str. 6–7). 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=9  

3. Powiedz: - Dlaczego Igor lubi soboty? Co sądzisz o takim spędzaniu wolnego czasu? Co ty 

najczęściej robisz w soboty? 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=52
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=50
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=9


4. Przyjrzyj się ilustracjom w zad. 1 str.6 i opowiedz: - Jak wygląda dzień Igora? 

Następnie uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Nie musisz tych zdań przepisywać do 

zeszytu. Jeśli nie masz ćwiczeń zrób to zadanie ustnie. 

Omijamy zadanie przy niebieskim domku. 

5. Wykonaj teraz zadanie 2 w ćwiczeniach na str. 7. Jeśli nie masz ćwiczeń wykonaj je 

ustnie. 

6. Pomyśl, jak wygląda Twój sobotni dzień. Co robisz rano i później? Opowiedz o tym 

rodzicowi. 

7. Przeczytaj samodzielnie, a potem wyobraź sobie to, co przeczytałeś. Możesz też poprosić 

inną osobę, aby przeczytała ci poniższy tekst. Wówczas zamknij oczy na samym początku 

i udaj się na spacer w wyobraźni.  

Jest piękny słoneczny poranek. Słonce świeci bardzo mocno. Zapowiada się 

piękny dzień. Obudziło cię słońce, które dotknęło twojej twarzy swoimi ciepłymi 

promykami. Czujesz, jak przyjemne ciepło rozpływa się po twarzy? Przeciągasz się. 

Czujesz się dobrze. Uśmiechasz się do swoich myśli. Wyobraź sobie, ile 

przyjemnych chwil czeka cię w tym dniu. Rozkoszujesz się tą myślą i ciepłem, które 

rozlewa się po całym twoim ciele. Teraz otwierasz oczy i rozglądasz się wokół 

siebie. Widzisz twarze swoich koleżanek i kolegów z klasy, którzy się uśmiechają. 

Odwzajemniacie uśmiech, machacie do siebie i wołacie „Hej, hej, cieszę się, że 

jestem z wami”. 
 

Edukacja przyrodnicza: 

Skąd się bierze woda w kranie?  
 

 Z czym kojarzy ci się słowo woda? Podaj kilka przykładów. 

 Komu woda potrzebna jest do życia? 

 W jaki sposób możemy oszczędzać wodę? 

 Jakie pojazdy pływają po wodzie? 

 Co by było, gdyby na świecie zabrakło wody? 

1. Obejrzyj filmik, który wyjaśni Ci skąd w domu bierzemy wodę: 

https://www.youtube.com/watch?v=5CB3l8fI8XY  

2. W jaki sposób możemy oszczędzać wodę w domu? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI  

3. Obejrzy bajkę o ekologicznym domu. Pomyśl nad jej treścią. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs&t=21s  

 

Życzę Wam spokojnej pracy i miłego wiosennego dnia. Wasza pani Kasia. 

 

 

Język angielski: 

Dzień dobry, 

proszę zrobić poniższą kartę pracy. Jeżeli nie masz drukarki zapisz odpowiedzi w zeszycie. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5CB3l8fI8XY
https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI
https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-RyaLs&t=21s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dla chętnych: 

 

 


