
Zadania do realizacji od 18 do 22 maja 2020roku dla klasy II C : 

18 maj (poniedziałek) – Igrzyska olimpijskie. Podręcznik s. 18, 19. Karty pracy s. 20, 21.          

(ćwiczenia 1 , 4 , 5 do oceny). Ćwiczenie 5 przepisz do zeszytu. Kilka ciekawostek o igrzyskach 

olimpijskich zobaczysz tutaj https://www.youtube.com/watch?v=e2_SZDUCEP8 

Edukacja matematyczna - Dodawanie liczb trzycyfrowych. 
Wykonaj zadania  w KM  s.14, ( odróżnij setki i dziesiątki  w liczbie),  oraz zadania w podręczniku na 
s. 88  Zadania z zeszytu prześlij do oceny. 
 

 Wychowanie fizyczne –  ćwiczenia na lepszą równowagę i koncentrację 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ&list=RDCMUCOC9IfHv-

_1f1f_a36WMC6Q&index=4 

 

19 maj (wtorek) – Igrzyska paraolimpijskie. Podręcznik s.20. Karty pracy s. 22.                                 

Ćwiczenia dodatkowe  - s. 75 ćw.7.Napisz w zeszycie rodzinę wyrazów: piłka i rower. 

 Edukacja matematyczna – Odejmowanie liczb trzycyfrowych. 
Wykonaj zadania  w KM s. 15 oraz zadania w podręczniku na s. 89 
 

Edukacja plastyczna - ,,Moja ulubiona dyscyplina sportowa” – wykonanie pracy dowolną techniką 

plastyczną. 

 Wychowanie fizyczne – Prosta rozgrzewka - https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU 

 

20 maj (środa) – Sport to zdrowie. Podręcznik s.21.Karty pracy -ćwiczenia dodatkowe- s.75 ćw. 8.    

W zeszycie zapisz uzupełnione zdania:  (przyślij do oceny)                                                                                                                                                                     

Dbam o kondycję fizyczną.                                                                                                                                                                                                                                                         

Codziennie śpię ……………… godzin i jem ………….. posiłków. Na pierwsze śniadanie jem płatki z 

mlekiem, albo kanapkę z ……………………………………………………………... i …………………….. . Moje drugie 

śniadanie to …………………………………...  ………..  …………… . Na obiad lubię …………………………………...  

……………………………….. ……………………………………………………………………. ………  Podwieczorek, to moje 

ulubione lody , albo  ……………………….. …………………………….. . Na kolację jem …………………………………… 

………..………..………………………………………………….. . Pamiętam, żeby spędzać wolny czas na powietrzu. 

Lubię jeździć na …………………………………………. , grać w ……………………………………….………………………….. 

………………………………………………  i skakać na trampolinie.                               

 
 Edukacja matematyczna – Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych. 
Rozwiąż zadania w KM s. 16-17. Dla chętnych: zad. 6,7 i 8 s.55 

Wychowanie fizyczne – obwód stacyjny - https://www.youtube.com/watch?v=pvarF45j3qM 

Edukacja muzyczna – Nauka piosenki ,,W zieleni łąka majowa”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=pvarF45j3qM


21 maj (czwartek) - Sport to zdrowie.  Podręcznik s.22, 23. Karty pracy s.24, 25. 

 

22 maj (piątek) – Czy zawsze trzeba wygrywać? Podręcznik s.  Karty pracy s. 26, 27 

Edukacja matematyczna – Liczby trzycyfrowe. Wyróżnianie setek, dziesiątek, jedności. 
Wykonaj w zeszycie zadania 1,2 i 3 z podręcznika s. 90 oraz zadania w KM s. 18-19.  Zadania prześlij 
do oceny.  Powodzenia ! 
 

Edukacja techniczna – Przygotuj zwierzęta z owoców według własnego pomysłu (podręcznik s. 32) 

lub wykonaj ulubią sałatkę owocową (pracuj w kuchni z mamą, tatą, babcią, dziadkiem….. – pracę 

możecie wykonać w dowolnym czasie, chętnie zobaczę jak sobie poradziliście). 

                                                Życzymy wytrwałości i powodzenia! 

 

 

 

 


