
         Andrychów, 15.05.20r. 

Dzień dobry 2a! 

 

 Przed nami znowu weekend!  Nie wiem, jak Wam, ale mnie strasznie szybko ucieka ten 

nasz wspólny czas. Dopiero był poniedziałek… A teraz https://demotywatory.pl/4404432/Piatek 

Szybko więc wypakujcie książki, zeszyty i zabieramy się do pracy. A dziś czeka na Was… 

 

Edukacja matematyczna 

- Na rozgrzewkę proponuję zabawę „Matematyczny wyścig”. Zaproście do niej jednego  

z domowników i wybierzcie jeden z przedstawionych na filmiku wariantów gry, który wyda Wam się 

najciekawszy: https://www.youtube.com/watch?v=rXIMioHXGy0 

- Teraz czas na dodawanie z dopełnianiem (sposób I) ze strony ‘Matematyczne zoo’:  

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-30_7_465 

- Domyślam się, że nie mieliście z tym większych kłopotów. To dobrze Tym bardziej, że dziś 

‘przyszła pora’ na odejmowanie. Obejrzyjcie uważnie krótką prezentację: 

https://www.youtube.com/watch?v=cRibEZnnU-E 

- Zapiszcie w zeszycie datę dzisiejszą (sposobem trzecim) oraz temat:  

Odejmowanie liczb jednocyfrowych od dwucyfrowych z przekraczaniem progu dziesiątkowego 

 

Pod tematem przepiszcie przykład z czekoladkami Kuby z podręcznika (zad. 2, s. 34). Przepiszcie 

dokładnie treść zadania oraz obliczenia (tak, jak zrobiono to w książce). Dla ułatwienia możecie też 

narysować uproszczony obrazek (np. zamiast czekoladek narysujcie kółka).  

- Proszę, rozwiążcie w zeszycie także zad. 3. i przerysujcie oraz uzupełnijcie grafy z zad. 4.  

(s. 34 z podręcznika). 

- Na zakończenie powróćcie na moment do ‘Matematycznego zoo’, gdzie czeka zadanie: 

https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-30_7_466 

 

Edukacja polonistyczna 

- Obejrzyjcie prezentację pt: ,,Łopata małego piekarczyka” (wykonana na podstawie naszego 

podręcznika i ćwiczeń oraz wykonajcie zadania w niej zawarte: 

https://view.genial.ly/5ea146f8d407580db9e32d0b/presentation-legenda-a-basn 
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Edukacja społeczna 

- W ramach naszej klasowej akcji „Czas na czytanie” proszę o przeczytanie obowiązkowo do 22.05. 

fragmentu książki Danuty Parlak, pt: „Kapelusz Pani Wrony”, który znajdziecie tutaj: 

https://ebookpoint.pl/eksiazki/kapelusz-pani-wrony-danuta parlak,e_11g8.htm#epubcfi(/6/8[toc]!/4/2/1:0)  

(Aby zobaczyć jego zawartość, wchodzimy na GOOGLE i w przeglądarce wklejamy podany link. Po 

otwarciu strony internetowego sklepu szukamy ikonki ‘CZYTAJ FRAGMENT’, a potem ‘CZYTAJ ONLINE’ 

i gotowe. Strzałkami po bokach przewracamy strony naszego e-booka). 

ZADANIE WYZWANIE:  

Kochani, zaczynamy ostatnią w tym roku szkolnym zbiórkę makaronów!!! Co będzie nagrodą za 

wypełnienie słoika ‘po brzegi’ dowiecie się w dniu zakończenia roku! W związku z tym proponuję 15 

makaronów dla każdego, kto do KOŃCA MAJA przeczyta całą lekturę „Kapelusz Pani Wrony” i 

zdecyduje się na rozwiązanie prostego test do lektury, który prześlę 01.06.   

Z tego, co wiem, książka jest w naszej Bibliotece Miejskiej w Andrychowie, ale chwilowo wszystkie 

egzemplarze są wypożyczone, trzeba ją więc zarezerwować. Można też poszukać jej wśród rodzinki 

lub znajomych albo zaopatrzyć się np. w e-booka (niestety za niewielką opłatą). Przypominam, że 

zakup ten nie jest obowiązkowy!  Oczywiście, jeśli uda mi się zdobyć wersję PDF tej książki, 

udostępnię ją na klasowym mailu. 

       

       Miłego weekendu, odpoczywajcie!  

             

      https://pl.pinterest.com/pin/717127940650956724/ 
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