
DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI! 

W poniższej tabeli umieściłam zadania do wykonania w terminie od 20.04 – 24.04.2020 r. 

 

Data EDUKACJA POLONISTYCZNA EDUKACJA  
 
MATEMATYCZNA 

EDUKACJA  
TECHNICZNA I 
MUZYCZNA 

TEMAT 
 

KARTY ĆWICZEŃ 

20.04.2020 
poniedziałek 

   

Utrwalanie 
wiadomości 

  str.92-93 
 

 

Zrób w zeszycie: 
Ile to godzin i ile minut? 
30 min+30 min =  
60 min+20 min = 
45 min+25 min = 
30 min+60 min = 
25 min+35 min = 
20 min+ 45 min = 
Prześlij zdjęcie. 

Edukacja 
muzyczna  
Śpiewaj piosenkę 
„JESTEM 
POLAKIEM” 
Wykonaj w 
zeszycie ilustrację 
do piosenki. 

21.04.2020 
wtorek 

 
 
Utrwalanie 
wiadomości 

str.94 -95  Rozwiąż zadanie w  
zeszycie i napisz 
odpowiedź. 
W dniach od 19 
marca do 27 marca 
dzieci obserwowały 
wzrost roślin, które 
posadziły w 
doniczkach. Oblicz, 
ile dni trwała 
obserwacja roślin 
przez dzieci?. Prześlij 
zdjęcie. 
 

 

22.042020 
środa 

 
 
Utrwalanie 
wiadomości 
 

 Wykonaj działania w 
zeszycie. 
5·8= 
9·7= 
8·9= 
8·8= 
8·7= 

 

23.04.2020 
czwartek  

 
 
Utrwalanie 
wiadomości 

Napisz ogłoszenie w imieniu 
Adama o zgubionej czapce. 
Skorzystaj z pomocniczych 
pytań. Pamiętaj o poprawnym 
zapisie. Kiedy zgubił? Gdzie 
zgubił? Jak wyglądała zguba? Co 
zrobić, jeśli znajdzie się zgubę? 
Prześlij zdjęcie. 
 

 
Oblicz w zeszycie. 
32:8= 
81:9= 
45:5= 
54:9= 
48:6= 
 
 

Edukacja 
techniczna 
Wykonaj z 
gałązek i krepy 

„Wiosenne 

drzewko” 

 
24.04.2020 
piątek 

 
 
Utrwalanie
wiadomości 

Zrób w zeszycie. Uzupełnij 
pytania do zdania. Pamiętaj o 
właściwym zakończeniu pytań.  
Franek lubi grać w piłkę nożną? 
Kto ………………………………………. 
Co ……………………………………….. 
W jaką …………………………………. 
Prześlij zdjęcie. 

Rozwiąż zadanie w 
zeszycie. Napisz 
odpowiedz. 
Eryk rozpoczął 
zajęcia muzyczne o 
godzinie 11.00. 
Zajęcia trwały trzy 
kwadranse. O której 
godzinie Eryk 
skończył zajęcia ? 

 



 

Utrwalajcie tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Doskonalcie technikę czytania. 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.   

    Celina Brzezińska - Słomińska 

 

 

Wychowanie fizyczne klasa II A 

20.04.2020r.(poniedziałek) – 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) – dzisiaj może zatańczysz:  https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48  

 24.04.2020r.(piątek) -  wykonaj ćwiczenia w leżeniu na plecach i w leżeniu na brzuchu (przypomnij 

sobie ćwiczenia, które wykonywaliśmy na lekcjach w szkole). 

Edukacja plastyczna (poniedziałek 20.04.2020r.) – wykonaj pracę ,,Ogród moich marzeń” w dowolnej 

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

Chętnie zobaczę gotowe prace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48

