
         Andrychów, 28.05.20r. 

 

Dzień dobry 2a! 

 

 Kolejny dzień szkolnych zmagań w Internecie przed Wami, Kochani. Nie ma więc na co 

czekać… Przygotujcie wszystko, co potrzeba zgodnie z poniższą instrukcją: 

 

 

 

 

1. Przynieś książki, zeszyty i potrzebne przybory. 

 

 

 

2. Bezpiecznie włącz komputer lub inny sprzęt, który posiadasz (z dostępem do sieci). 

 

3. Ochoczo przystąp do pracy! 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna 

 

- Obejrzyjcie prezentację ,,Rodzinne spotkania”, przygotowaną na podstawie podręcznika  

i ćwiczeń: https://www.youtube.com/watch?v=qXSy0dbXsM0 

Uwaga! Wykonajcie wszystkie zaproponowane w prezentacji zadanie z ćwiczeń, jednak w zadaniu 

4. ze str. 58  pomińcie kropki. Zadanie 5 dla chętnych.  

 

Edukacja plastyczna 

 

- Narysujcie w zeszycie do edukacji polonistycznej obrazek pasujący do dzisiejszego temat. 

Przedstawcie na nim członków swojej rodziny: domowników oraz tych, których chętnie gościcie 

w swoich domach. Podpiszcie ich na ilustracji, pamiętając o pisowni imion WIELKĄ LITERĄ.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXSy0dbXsM0


Edukacja matematyczna 

 

- ‘Rozgrzewka matematyczna’ przed nami. Wejdźcie na stronę ‘MATMAG’ i wybierzcie jedną  

z kart PDF z przykładami na DODAWANIE DO 30 I ODEJMOWANIE DO 30. Zdecydujcie się na takie 

przykłady działań, z którymi macie najwięcej kłopotu. Zadania rozwiążcie na wydrukowanej karcie 

pracy, albo wpiszcie je do zeszytu. 

 

- Przyszła pora na konkrety. Zanim jednak zaczniemy, szybko sprawdźcie, która jest godzina: 

https://www.stoper-online.pl/zegar 

Obiecałam wczoraj na zajęciach on-line, że poćwiczymy sobie jeszcze odczytywanie godzin na 

zegarze i dokonywanie obliczeń z jego wykorzystaniem. Dlatego proszę, abyście najpierw zerknęli 

tutaj w ramach przypomnienia: https://klasa2f.jimdofree.com/gry/odczytywanie-godzin/, a 

potem poćwiczcie tu: http://duckiedeck.com/play/setting-clocks (trzeba włączyć wtyczkę Flash). 

  

- Przygotujcie sobie jakiś zegar z tarczą i wskazówkami, który macie w domu. To może być 

prawdziwy zegar albo ten, który wykonywaliśmy na zajęciach (jeśli go jeszcze macie). Przyda się 

Wam, gdy będziecie rozwiązywać zadania w ćwiczeniach na str. 77.   

 

- Na zakończenie coś dla miłośników zagadek on-line: 

https://learningapps.org/watch?v=pxsi2qb8519 

 

 

Dla chętnych: 

 

JEŚLI CZUJESZ, ŻE DOBRZE BYŁOBY POĆWICZYĆ JESZCZE TROCHĘ ‘UMIEJĘTNOŚCI’ ZEGAROWE, TO 

SPRAWDŹ SIĘ W TAKICH ZADANIACH: 

 

 https://www.ekreda.pl/public/view/5631256269160448 - ustaw zegar według instrukcji 

 

http://old.mac.pl/UserFiles/Akademia/Oto_ja/flipbook/cw_matematyczno_przyrodnicze_cz2/file

s/assets/basic-html/page98.html - tylko dwie pierwsze strony dotyczą zegarów  

 

-  

 

 

 

 

  Na mnie już czas Życzę miłego dnia, Kochani!  

  Pani Kasia 
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