
25.03.2020r.  
Edukacja polonistyczna:
Krąg tematyczny: Czy kończy się zima?
Temat: Dotrzymujemy obietnic.
Przeczytaj opowiadanie Wojciecha Widłaka pt. „Ważna karta” – podręcznik cz. 3, str. 36-37.
Odpowiedz na pytania pod tekstem. Odpowiedź na pierwsze pytanie zapisz w zeszycie.
Przeczytaj informacje o dotrzymywaniu obietnic i porozmawiaj na ten temat z rodzicem.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str.  44-45.
Zadanie domowe: 
Ćwicz czytanie przynajmniej 20 minut dziennie. 
Edukacja matematyczna:
Pomyślę i rozwiąże.
Wykonaj zadania w podręczniku na stronie 18 oraz w zeszycie ćwiczeń na stronie 25 – 26.
Zadanie domowe:
Wykonaj 10 przykładów i zapisz je w zeszycie – link poniżej
http://matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-30-wieksze-liczby_11_419

26.03.20230r.
Edukacja polonistyczna:
Krąg tematyczny: Czy kończy się zima?
Temat: Sprawdzam siebie. Aby do wiosny!
Doskonalenie czytania ze zrozumieniem:
Przeczytaj opowiadanie dostępne w linku poniżej:
„Czytanka o Basi”: http://pisupisu.pl/klasa2/czytanka-o-basi
Proszę o samodzielne wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń ze str. 46-47.
Zadanie domowe:
Przypomnij sobie czym jest piramida pokarmowa (dostępna w podr. na str. 33)
Zrób wspólnie z rodzicem lub całą rodziną „zdrowe” kanapki – pamiętaj o zasadach 
zdrowego odżywiania. 
Edukacja matematyczna:
Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 27 -28.
Zadanie domowe: 
Codziennie utrwalaj tabliczkę mnożenia, wykonaj ćwiczenia doskonalące umiejętności 
matematyczne – poniżej link:
http://matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-50_7_20
Wych. – fiz.
Poniżej link, który zawiera ćwiczenia ruchowe jakie możesz wykonać w domu. Możesz 
zachęcić rodzinę żeby w Tobą poćwiczyła.
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
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27.03.202r.
Edukacja polonistyczna:
Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam.
Temat: A ja rosnę i rosnę!
Przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej, pt. „Olbrzymy i krasnoludki” – dostępna w podr. na 
str. 38.
Pytania do opowiadania: Czy wiesz kto w klasie jest najwyższy?
Zmierz swój wzrost i zapisz go aby móc go porównać za kilka miesięcy.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 48-49.
Zadanie domowe: Znajdź swoje stare zdjęcie, które było wykonane kiedy byłeś w wieku 
przedszkolnym i te, które było wykonane obecnie. Zapisz w zeszycie jakie zmiany zaszły w 
Twoim wyglądzie.
Edukacja matematyczna:
Poznawanie własności dzielenia.
Otwórz podręcznik do matematyki na str. 19, rozwiąż zadania od nr 1-5  i zapisz swoje 
obliczenia w zeszycie.
Zadanie domowe: 
Wykonaj 10 przykładów – link poniżej.
http://matzoo.pl/klasa2/dzielenie-w-zakresie-25_10_27
Wych. – fiz.
Poniżej link do przykładowych ćwiczeń fizycznych jakie możesz wykonać w domu
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-
0TKWBM&list=PL2SrEHWcnk9N1HVJWXqyvcGgJI_OZKCIj
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