
        Andrychów, 15 czerwca 2020 r. 

Dzień dobry Drugoklasiści! 

 Weekend, weekend… i po weekendzie. Szkoda  Ale wiecie co, nie ma co się martwić, bo do 

wakacji zostało jeszcze… https://generujemy.pl/odliczanie-do-wakacji HURA!!! Już niedługo wszyscy 

zaśpiewamy: https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

Ale zanim ‘przyjdą’ te upragnione wakacje, przed Wami jeszcze trochę wiedzy do zdobycia… 

 

Edukacja polonistyczna 

- W tym tygodniu porozmawiamy o sporcie i aktywnym spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Dziś 

zorganizujemy sobie „Klasowy Dzień Sportu”. Jesteście chętni?  Jak już wiecie, każde ćwiczenia 

powinna poprzedzić rozgrzewka! Zacznijcie więc od przeczytania krótkiego wiersza na str. 88 pt. 

„Poranna gimnastyka”. Czy potrafilibyście wykonać wszystkie ćwiczenia z tej rozgrzewki? Pompki też? 

 Rozwiążcie  zdanie 1. w ćwiczeniach (s.79).  

UWAGA! Wyrazy, których nie podkreślicie w tym zadaniu, to moja propozycja ćwiczeń dla Was na 

dzisiejszą sportową rozgrzewkę. Zróbcie je przed wyjściem na podwórko. 

- Spróbujcie teraz wykonać zadanie 3. i 4. (s. 79-80), ale najpierw przypomnicie sobie, czym różni się 

zdanie od równoważnika (mała podpowiedź znajduje się w podręczniku, pod wierszem). 

- W ramach „Klasowego Dnia Sportu” zapraszam dziś do wyjścia na podwórko i podjęcia wybranej 

przez siebie (i ulubionej) aktywności ruchowej. To może być jazda na rowerze, czy hulajnodze, gra  

w piłkę, zabawa z berka. Pamiętajcie jednak, by w jej trakcie zadbać o bezpieczeństwo oraz mieć przy 

sobie butelkę wody do picia!  

 

Edukacja matematyczna 

- Pobudka matematyczna też musi być - obowiązkowo! http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49578 

- Dziś wracamy do tabliczki mnożenia (i dzielenia) do 100. Bardzo proszę, abyście do końca tego 

tygodnia poćwiczyli mnożenie (i dzielenie) przez 8, 9 i 10. Zostało nam już niewiele przykładów do 

zapamiętania, dlatego jestem spokojna i wiem, że dacie radę! Oto mała wskazówka ‘na start’: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8IxLAz2JUs - prosty sposób na mnożenie przez 6,7,8,9.   

Oczywiście, takie liczenie na palcach jest pomocne, ale tylko na początku. Potem trzeba mieć już 

wyniki w głowie!  A może to się przyda: https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/ 

- Dla przypomnienia rozwiążcie zadania 1-3 (bez kropki) na str. 48 oraz 1-3 na str. 49 w ćwiczeniach. 

Zadanie 4.  oraz http://aztekium.pl/mat.py?lang=pl&kateg=M-100 jest dla chętnych.                          

      Pozdrawiam słonecznie i życzę miłego dnia! Pani Kasia 
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