
                   Zadania dla uczniów klasy II C od 20 do 24 kwietnia 2020roku: 

20.04.2020r.(poniedziałek) -  Zaproszenie. Zapamiętaj wszystkie elementy zaproszenia, pomogą Ci w 

tym pytania: Kto? Kogo? Na co? Gdzie? Na kiedy? Uzupełnij zaproszenie w kartach pracy s.71. Napisz 

życzenia dla Ziemi z okazji jej święta –w  kartach pracy s .98 ćw.21,22 możesz je ozdobić. Gotowe 

przyślij do oceny. 

Edukacja matematyczna – Rozwiązywanie zadań związanych z ważeniem. Wykonaj zadania 4,5 i 6 na 

s. 61 w kartach pracy. 

Wychowanie fizyczne – dzisiaj wykonaj jak najwięcej ćwiczeń z podskokami i skokami(np. skoki 

wróbelka, konika, zajączka, żabki, kangura, pajacyka, a może skoki przez skakankę). 

 

21.04.2020r.(wtorek) - ,,Historia pewnej rośliny”. Podręcznik s.65,66,67. Karty pracy s. 72,73 

(zapamiętaj pisownię wyrazów z ż niewymiennym oraz jak zbudowany jest tulipan).   

Edukacja matematyczna – Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości. Rozwiąż samodzielnie zadania na 

s. 64-66 w kartach pracy i prześlij do oceny! Pamiętaj o zapisywaniu jednostek (dag, kg) 

Edukacja plastyczna – wykonaj pracę ,,Ogród moich marzeń” w dowolnej technice 

plastycznej(możesz wykorzystać farby, kredki, kolorowy papier, ilustracje z gazet itp.)     

Wychowanie fizyczne – dzisiaj może zatańczysz:  https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48 

 

22.04.2020r.(środa) - ,,Niezwykłe ogrody”. Podręcznik s.68,69 (jeśli masz taką możliwość, to 

poszukaj w Internecie ilustracje ogrodów angielskiego, francuskiego, japońskiego, chińskiego, 

włoskiego, skalnego. Zauważysz jakie są piękne  i jak różne).Karty pracy s.74. Może znasz inne 

porównania? Zapisz je w zeszycie. 

Wychowanie fizyczne  -  wykonaj ćwiczenia w leżeniu na plecach i w leżeniu na brzuchu (przypomnij 

sobie ćwiczenia, które wykonywaliśmy na lekcjach w szkole). 

Edukacja matematyczna – Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie . Wybierz i rozwiąż 5 zadań na            

s. 68-69 w kartach pracy. Chętni  mogą rozwiązać wszystkie zadania. 

Edukacja muzyczna – spróbuj wykonać ćwiczenia z muzyki – karty pracy s.85 ćw.6 i s.87 ćw. 9 i 10 

(potrzebne wyrazy do ćwiczenia 10 –siłę, melodię, tempo).Powodzenia. 

 

23.04.2020r.(czwartek) - ,,Nic w Ogrodzie”. Podręcznik s.70 – 73. Kary pracy s. 76, 77.  Jeśli będziecie 

mieli czas i ochotę ,to lekturę znajdziecie wpisując link: 

https://www.youtube.com/watch?v=QJOcbRVx5QE&list=PLVTQj_1e9ixSVZr4IaE5xDa2_ujUJgjkZ&ind

ex=3&t=0s zachęcam, naprawdę warto posłuchać . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48
https://www.youtube.com/watch?v=QJOcbRVx5QE&list=PLVTQj_1e9ixSVZr4IaE5xDa2_ujUJgjkZ&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QJOcbRVx5QE&list=PLVTQj_1e9ixSVZr4IaE5xDa2_ujUJgjkZ&index=3&t=0s


24.04.2020r.(piątek) – Ćwiczymy z Noni. Karty pracy s.78,79, są to zadania sprawdzające na ocenę. 

Pracuj samodzielnie, powoli i uważnie. Gotowe przyślij proszę. 

Edukacja matematyczna - Ćwiczymy nadal dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Proszę zróbcie 

zad. 18, 19 i 21 na s. 70-71.  Odczytaj jaka jest temperatura powietrza na Twoim termometrze. 

Zanotuj w zeszycie aktualną datę, godzinę i temperaturę. Notatkę prześlij do oceny.  

Edukacja techniczna - ,,Papierowy motyl”(możesz wykonać pracę według instrukcji, którą znajdziesz 

w kartach pracy na s.75 lub według własnego pomysłu).Zdjęcie gotowej pracy przyślij, chętnie 

zobaczę.                                                      

Pozdrawiamy, życzymy zdrowia i wytrwałości.  Czekamy na zadania, które zaznaczyłyśmy do oceny na 

wskazane wcześniej adresy. Nie zapominajcie o ćwiczeniu czytania ,tabliczki mnożenia i dzielenia oraz 

ćwiczeniach gimnastycznych. Dbajcie o siebie . Pozdrawiamy. H.Strojk, M. Lubecka. 

 


