
Propozycje zadań do wykonania dla uczniów klasy 2C na kolejny tydzień (od 2.04 do 8.04 2020r.) 

 2 kwietnia(czwartek) -    Sprawdzam co umiem i co rozumiem. Ćwiczenia z Noni.                                    

Karty pracy s. 52,53 oraz s.96 ćw.16. Wykonane samodzielnie zadania prześlij do oceny. 

 

3 kwietnia (piątek) -   Czytam ze zrozumieniem. Tekst Restauracja ,,U Jana”. Karty pracy s.104,105 

ćw.1 – 5.                                                                                                                                                                

Edukacja matematyczna -  Obliczanie iloczynów i ilorazów. Stosowanie przemienności mnożenia. 

Podręcznik s. 115 ćw.1 – 6. Karty pracy s.54,55 (zadania 5 i 7 oblicz w zeszycie i prześlij do oceny). 

Zadanie 8 tylko dla chętnych.                                                                                                                                

Edukacja techniczna – Wykonaj wielkanocnego zajączka (lub inne zwierzątko) według pomysłu z 

Rondelkolandii. Podręcznik s. 79. Liczy się  dobry pomysł i wesoło spędzony czas. Smacznego! (prześlij  

zdjęcie Twojej pracy przed zjedzeniem jej z apetytem). 

 

6 kwietnia (poniedziałek) -    Wielkanocny czas. Podręcznik s. 74,75. Karty pracy s.80 oraz s.99 ćw.23. 

Przeczytaj poczytankę  ,,Jajko z niespodzianką”-  podręcznik s.96,97.                                                      

Edukacja matematyczna – Rozpoznawanie, rysowanie linii prostych, krzywych i łamanych.     

Podręcznik s.116 ćw. 1 – 4. Karty pracy s. 56,57 (zadanie 4, 5,6 po wykonaniu przyślij i pochwal się jak 

zrobiłeś ) – powodzenia. Dla chętnych s.74. ćw.33.                                                                                                                                                                            

Wychowanie fizyczne  - Zabawy z rodziną.                                                                                                                     

Zabawa integracyjna „Rzeźbiarz” 

Rodzice są plasteliną, z której dzieci modelują różne figury. Mogą być one stojące, siedzące lub 

leżące. Rodzice poddają się działaniu dzieci. Na zakończenie pracy dzieci nadają tytuł swojej rzeźbie.        

Taniec na gazecie- zabawa przy muzyce. Wygrywa osoba, której gazeta najdłużej pozwoli na taniec.                                                                                                                                                                            

Taniec i pantomima - Uczestnicy tańczą w kole do muzyki. W pewnej chwili prowadzący wyłącza 

muzykę, a ktoś z uczestników wyciąga z podanego pojemnika kartkę z nazwą zwierzęcia . Wybrana 

osoba naśladuje wylosowane zwierze (głosem i ruchami). Pozostali odgadują o jakie zwierze chodzi, 

po czym włączana jest muzyka i wszyscy wracają do tańca.                                                                                      

Odklejanie od podłogi. Rodzic leży przyklejony do podłogi, dziecko stara się go oderwać - zmiana ról. 

 

7 kwietnia (wtorek) - Piszemy życzenia z okazji Wielkanocy. Podręcznik s.76,77. Karty pracy s.82 

ćw.1 (Pamiętaj o wszystkich zasadach i napisz życzenia w zeszycie – możesz pięknie ozdobić – i 

prześlij ocenię).                                                                                                                                                     

Edukacja matematyczna – Mierzenie i zapisywanie długości wyróżnionych odcinków na linii prostej. 

Oznaczanie odcinków. Podręcznik s.117 ćw.1 – 4 . Karty pracy s.58,59 oraz s.75. ćw.35 – 37.                  

Edukacja plastyczna -  Wykonaj pracę dowolną techniką i według własnego pomysłu  o 

wielkanocnych zwierzętach (kurczaczek, zajączek, baranek). Życzę miłej zabawy i czekam na gotowe 

prace.                                                                                                                                                                

Wychowanie fizyczne – Wesołe zabawy  z gazetami  https://www.youtube.com/watch?v=-

v3t0Ks0dQk  i woreczkami (mogą być pluszami)   https://www.youtube.com/watch?v=ZVG8nE01tGM                                                                         

 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://www.youtube.com/watch?v=ZVG8nE01tGM


 

8 kwietnia( środa) -   Wielkanocne zabawy. Podręcznik s.78. Karty pracy s.83.                                     

Edukacja matematyczna –   Gra ,,Wielkanocne zabawy” -  karty pracy s. 62.63 -  zaproś do gry  swoich 

bliskich. Życzę miłej zabawy (pamiętaj nie zawsze liczy się wygrana, ale najważniejsza jest dobra 

zabawa!)                                                                                                                                                                                       

Edukacja muzyczna -    Pośpiewaj sobie piosenkę ,,Pisanki kraszanki” znajdziesz ją na 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4                                                                                                                                                     

Wychowanie fizyczne  -  Razem będzie raźniej. Zabawy i ćwiczenia, które najbardziej lubię 

zaproponuję moim najbliższym. Może wykonacie je wspólnie? 

 

Życzymy Wam dużo wytrwałości. Pamiętajcie, jeśli któreś z zadań sprawia Wam wiele trudności,                      

to możecie je pominąć lub wrócić do nich później . Swoje zadania przesyłajcie nam proszę na 

Messenger ,MMs, sms lub na hanna.strojk@onet.eu, a matematykę i plastykę na g.lubecka@onet.eu.                                                                                                               

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt. 
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