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Witajcie uczniowie. Dzień dobry Rodzice!   

 

Kończy się kolejny tydzień Waszej pracy w domowej szkole. Dzisiaj oczekuję, że prześlecie, 

oczywiście z pomocą rodziców, na moją pocztę e-mailową, zdjęcie zadania z ćwiczeń 

polonistycznych część 4, strona 45 zadanie 2  .  

Adres mailowy:  dswitecka@ssp72.pl 

 

 Dzień dobry, 

powiedz jakie części garderoby ma na sobie  Twoje rodzeństwo. Użyj zdania She/He is wearing 

....Ona/On ma na sobie.... 

Dla chętnych: 

 

                           

mailto:dswitecka@ssp72.pl


 

 

 

Dzisiaj na zajęciach zaprojektujesz swoją kartkę (wpis) do pamiętnika. Spróbujesz ułożyć 

własny wierszyk. Będziesz doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania liczb w 

zakresie 1000. 

 

 Odpowiedz na pytania: 

Czy masz pamiętnik?  

Dlaczego niektórzy prowadzą pamiętnik? Co w nim opisują?  



Czy w pamiętniku można zapisywać wierszyki?  

Kto może  wpisać do pamiętnika te wierszyki? O czym są te wierszyki? Czy do 

wierszyków rysowane są też obrazki?  

                       Dlaczego warto zbierać w swoim pamiętniku wpisy od kolegów i koleżanek? 

Otwórz ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz.4 na str. 45 i wykonaj zad.3. Połącz karteczki 

tego samego koloru, by utworzyć przysłowia i powiedzenia. Pomyśl o czym mówi każde z 

tych przysłów i powiedzeń? 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=46  

A teraz spróbuj ułożyć własny wierszyk, który może być wpisem do pamiętnika. Możesz 

wzorować się na wierszykach z podręcznika str.56 – 57. 

Wierszyki powinny zawierać miłe i dobre słowa. Powinny też zawierać jakąś dobrą radę lub 

coś, o czym powinniśmy pamiętać w życiu. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=58  

Zapisz ten wierszyk i wykonaj obrazek do niego w ćwiczeniach do języka polskiego cz.4 

zad.2 str.45 lub w zeszycie do języka polskiego. 

 

 Dzisiaj utrwalisz umiejętność rozwiązywania zadań posługując się dzieleniem i 

mnożeniem oraz umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 1000. Skup się, 

czytaj uważnie polecenie do końca, zaznaczaj w zadaniu to, co może być ważne w jego 

rozwiązaniu i myśl!  

Wykonaj zadanie 1 i 2 w ćwiczeniach matematyczno – przyrodniczych cz.2 na stronie 88. 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=91  

 

 Zadanie 3 w ćwiczeniach matematyczno – przyrodniczych cz.2 na stronie 88. 

 

 

 Łąka pełna kwiatów  

Oklej rolkę po papierze toaletowym zieloną bibułą lub papierem kolorowym. Wytnij również 

dwa listki i doklej po dwóch stronach rolek. Odetnij z rolki bibuły żółtej, czerwonej i 

pomarańczowej paski o szerokości 10 cm. Wykonaj z bibuły różne kwiaty. Potnij brzegi tych 

pasków w ząbki, gęsto je ponacinaj. Możesz też obrysować z szablonu kształt owalnych 

płatków i je wyciąć. Tak przygotowane paski bibuły zwiń w luźny rulon, aby uzyskać gruby 

środek kwiatu. Owiń drutem powstały kielich kwiatu. Włóż przygotowane kwiaty do rolek po 

papierze toaletowym.  

 

 

- o codziennym podziękowaniu Rodzicom za pomoc w nauce, w domowej szkole .  

                            

 Miłej zabawy życzę   

Wychowawczyni  Dorota Świtecka 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=46
https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=58
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=91


 

 Witam Was serdecznie!  

Dzisiaj poznamy ostatni sakrament-kapłaństwo. Sakrament święceń /kapłaństwo/ustanowił 

Pan Jezus, bo chciał-przez służbę papieża, biskupów oraz ich pomocników ,księży-udzielać 

nam darów ,czyli łask potrzebnych do zbawienia. Pan Jezus jest obecny w osobie kapłana w 

czasie każdej Mszy Św. Powinniśmy modlić  się za kapłanów o zdrowie i siły do pracy.  

                                                                    

                                                                                                      Pozdrawiam  

                                                                                              Katechetka Małgorzata 

 


