18.06.2020 czwartek
Dzień dobry Uczniowie 2c,
czekam już z niecierpliwością na nasze kolejne spotkanie online, ale zanim się spotkamy
wykonajcie proszę następujące zadania:
Edukacja matematyczna:
Temat: Dodaję liczby dwucyfrowe. (nie zapisuj tematu do zeszytu)
1. Oblicz w pamięci:

40 + 10 =

8+4=

20 + 16 =

60 + 30 =

9+6=

30 + 19 =

2. Zastanów się w jaki sposób można wykonać działanie

48 + 25

/Można to policzyć sposobem I, który poznaliście wczoraj, czyli 48+25=48+20+5=68+5=73,
ale dzisiaj poznacie II sposób w jaki możemy obliczyć to działanie./
Najpierw zastanawiamy się jak inaczej zapisać liczbę 48 i 25.
Liczbę 48 inaczej możemy zapisać tak: 40 + 8
Liczbę 25 inaczej możemy zapisać tak: 20 + 5
Bazując na tych informacjach zapiszmy działanie i policzmy wynik – ułatwimy sobie ten
zapis jeżeli dziesiątki zapiszemy obok siebie, a jedności zapiszemy obok siebie:

60

13

48 + 25 = 40 + 20 + 8 + 5= 60 + 13 = 73
/W dodawaniu sposobem II najpierw dodajemy do siebie dziesiątki, później dodajemy do
siebie jedności, a następnie dodajemy do siebie otrzymane wyniki./
3. Zapisz notatkę w zeszycie:

Sposób II
50

11

42 + 19 = 40 + 10 + 2 + 9 = 50 + 11 = 61
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4. W ćwiczeniach do matematyki, część II, na stronie 34 wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 4 oraz na
stronie 35 wykonaj ćwiczenia 6 i 7.
Edukacja polonistyczna:
Temat: Czekamy na lato.
1. Zapisz temat w zeszycie do j. polskiego.
2. Otwórz podręcznik do j. polskiego, na stronie 98 przeczytaj wiersz Danuty Gellnerowej
„Lato”.
3. Na podstawie przeczytanego wiersza oraz ilustracji zamieszczonej w podręczniku na
stronach 98 i 99 odpowiedz (ustnie) na pytania:
- Jakie podarunki rozdaje lato?
- Jaki kolor kojarzy się poetce z latem?
- Jakie barwy Tobie kojarzą się z latem?
4. Otwórz ćwiczenia do j. polskiego na stronie 89, wykonaj ćwiczenie 1 (bez kropki) i 2.
/Wskazówka do ćwiczenia 1:

Podczas wpisywania hasła pamiętaj o wielkiej literze na początku zdania.
5. W ćwiczeniach do j. polskiego, na stronie 90, wykonaj ćwiczenie 3.
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Edukacja społeczna:
Lekcja online: Podczas dzisiejszego spotkania utrwalimy sposoby dodawania liczb
dwucyfrowych oraz poznacie jeszcze jeden III sposób dodawania liczb dwucyfrowych. Oraz
sprawdzimy zadanie z j. polskiego.
Na spotkanie przygotujcie: ćwiczenia do matematyki, ćwiczenia do j. polskiego, zeszyt do j.
polskiego oraz piórnik.
Wychowanie fizyczne:
Spróbuj dzisiaj wykonać ćwiczenia z piłką https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo

Do zobaczenia o 16.30 

