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Temat dnia: Coraz więcej wiemy 

Dzisiaj na zajęciach: 

 Sprawdzisz swoje wiadomości i umiejętności dotyczące filmu. 

 Będziesz rozwijał logiczne myślenie i rozwiązywał zadania tekstowe 

 Posłuchasz i zaśpiewasz wiosenną piosenkę związaną z obecną porą roku. 

 

Religia: 

.Witam Was serdecznie!  

Zdarza się, że czasem kogoś skrzywdziliśmy. Poczucie winy sprawia, że i ty czujesz się bardzo  źle.  

Potrzebujesz, by inni Ci przebaczyli chcesz przeprosić. W SAKRAMENCIE POKUTY I 

POJEDNANIA Pan Jezus chce ci przebaczyć grzechy przez kapłana. Gdy żałujesz i chcesz się 

poprawić Pan Jezus odpuszcza grzechy, które popełniłeś.  

Za rok przystąpisz do tego sakramentu po raz pierwszy, ale już od dziś w wieczornej modlitwie, gdy 

uczynisz coś złego w ciągu dnia, przeproś Pana Jezusa.  

                                                                                  Pozdrawiam katechetka Małgorzata 

 

Edukacja polonistyczna: 

1. Otwórz ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz.4 na str. 29.   

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=30  

 .W zadaniu 1 przypomnij sobie jak formułuje się pytania. Co musi być na początku, a co na końcu 

pytania? (Na początku wyraz pytający: Co?, Jaki?, a na końcu znak zapytania.) Jak zwracamy się do 

osoby dorosłej, a jak do rówieśników? 

 .W zadaniu 2 opisz ładnie w jednym zdaniu podane programy. Do podanych opisów dopisz nazwę 

programu (bez tytułu). 

  .Zadanie 3 - to ortograficzne wyzwanie - przypomnij sobie zasadę pisowni przeczenia nie z 

czasownikami i przymiotnikami. Kiedy piszemy nie łącznie, a kiedy oddzielnie? 

  .W zadaniu 4 obejrzyj obrazki i opowiedz, co robi kot. Ułóż i zapisz zdanie do każdego obrazka. 

 

Edukacja matematyczna: 

1. Czy już potrafisz? – rozwijanie logicznego myślenia, rysowanie prostokąta. 

 Otwórz ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze cz.2 na str. 58–59.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=61  

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami.  

! Proszę o przesłanie zadań z matematyki str. 58 i 59 do mnie ma pocztę służbową: kraczyk@ssp72.pl   

 

 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=30
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=61
mailto:kraczyk@ssp72.pl


 

Edukacja muzyczna: 

Maj to piękny, wiosenny miesiąc. Wysłuchaj piosenki. Spróbuj ją zaśpiewać.  

https://www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA   

 1.Wiosna w błękitnej sukience 
bierze krokusy na ręce. 
Wykąpie je w rosie świeżej 
i w nowe płatki ubierze. 

 Ref: Wiosna buja w obłokach, 
wiosna płynie wysoko, 
wiosna chodzi po drzewach 
wiosna piosenki śpiewa. 

 2. Potem z rozwianym warkoczem 
niebem powoli gdzieś kroczy. 
Wysyła promyki słońca 
i wiersze pisze bez końca. 

Pozdrawiam Was wszystkich ciepło i serdecznie, życzę zdrowia i siły do nauki p. Kasia Raczyk. 

Zaglądajcie też do materiałów nauczycieli pływania, zespołu świetlicowego i biblioteki. 

https://www.youtube.com/watch?v=bO5qbyBVHtA
https://miastodzieci.pl/scenariusze/scenariusz-zajec-dla-dzieci-powitanie-wiosny

