
4.06.2020 czwartek 
 

Dzień dobry Uczniowie, 

           już teraz zapraszam wszystkich chętnych do udziału w popołudniowym spotkaniu na 

Meet, które odbędzie się o godzinie 16.30 

Na rozgrzewkę przesłałam Wam formularz  na gmail. Znajdują się w nim zadania z mnożenia 

i dzielenia przez 6 i 7. Wystarczy zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Przypominam kroki, 

które należy wykonać, aby móc wypełnić formularz: 

a) Zaloguj się na gmail. 

b) Otwórz formularz 

c) Pod tematem M znajduje się pole: Adres e-mail, w tym polu wpisz swój adres e-mail. 

d) Uzupełnij formularz. 

e) Na końcu kliknij – Wyślij. 

 

Edukacja matematyczna: 

Temat: Dodawanie liczb jednocyfrowych o dwucyfrowych z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego – sposób II.     (nie zapisuj w zeszycie nowego tematu) 

1. Zapisz notatkę w zeszycie. /kontynuuj ją pod wczorajszym tematem/ 

Sposób II 

Polega na rozkładaniu liczby dwucyfrowej na dziesiątki i jedności, 

aby możliwe było dodawanie jedności do liczby jednocyfrowej. 

np. 

 

 

2. W ćwiczeniach do matematyki, część II, na stronie 26 wykonaj ćwiczenia: 1, 2 i 3. 

DLA CHĘTNYCH: możesz poćwiczyć dodawanie w zakresie 100 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-w-zakresie-100_7_32 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-w-zakresie-100_7_32
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Edukacja polonistyczna: 

Temat: Afryka Kazika.   /nie zapisuj tematu w zeszycie/ 

1. Posłuchaj opowiadania „Mądry wielbłąd” https://www.youtube.com/watch?v=J6d76EX-Sww 

lub przeczytaj to opowiadanie  /Opowiadanie znajduje się w podręczniku do j. polskiego na 

stronach 82-83./ 

czółno – to łódź wykonana z jednego kawałka drewna  

 

 

2. Odpowiedz ustnie na pytania do tekstu: 

- Czym podróżował bohater po Afryce? 

- Który ze sposobów uznał za najlepszy? 

- Dlaczego wielbłąd nie chciał posłuchać jeźdźca? 

- Czego nauczył się Kazik od poganiacza wielbłądów? 

 

3. Na podstawie przeczytanego tekstu ,w ćwiczeniach do j. polskiego, na stronie 73 wykonaj 

ćwiczenie 1 i 2 oraz na stronie 74 ćwiczenie 4 i 5. 

 

Edukacja społeczna: 

Lekcja online: Zastanówcie się, co sprawiło Wam trudności podczas wykonywania zadań. 

Osoby chętne mogą poćwiczyć czytanie tekstu „Mądry wielbłąd” / podręcznik do j. polskiego 

strona 82 i 83/ i będą mogły przeczytać go (fragmentami) podczas lekcji online.  

Jeżeli chcecie pochwalić się efektami pracy plastycznej „dzieci świata” przygotujcie je, aby 

zaprezentować je  podczas spotkania online.  

Przygotujcie też piórnik, ćwiczenia i podręcznik do j. polskiego. 

 

Wychowanie fizyczne: 

Zakręć kołem 8 razy i wykonaj wylosowane ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/940086/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-fizyczne 

 

Do zobaczenia  

https://www.youtube.com/watch?v=J6d76EX-Sww
https://wordwall.net/pl/resource/940086/wychowanie-fizyczne/%c4%87wiczenia-fizyczne

