
Zadania dla klasy II C  od 1 do 6 czerwca 2020roku: 

1 czerwca (poniedziałek)-  Dzień Dziecka. Podręcznik s.39 -42. Karty pracy s.42,43.  

 Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam: 

Kolorowych snów, 

Uśmiechu od ucha do ucha, 

Pięknych bajek na dobranoc, 

Własnego pieska i kotka, 

Co dzień nowych przygód, 

Butów siedmiomilowych, 

Gwiazdki z nieba, 

Wspaniałych przyjaciół, 

I wesołej rodzinki! 

                                                                                                                                   

Edukacja matematyczna – Zaproś kogoś z rodziny do gry na s. 32-33. Przygotuj kostkę i pionki. 

Poćwiczysz liczenie, utrwalisz tabliczkę mnożenia i dzielenia. Miłej zabawy. 

Wychowanie fizyczne –  „Moje ulubione zabawy” – pobaw się w zabawy, które najbardziej lubisz. 

 

2 czerwca(wtorek) – Podróżowanie. Podręcznik s. 43 – 45. Karty pracy s. 44.                                                                                                        

W zeszycie napisz list do Ludzika podróżnika: (przyślij do oceny- kolorami zaznacz części z jakich 

zbudowany jest list: miejscowość i datę, nagłówek, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, podpis)                                                                                                                                                                           

                                                                                                                       Dziemiany 02.06.2020r. 

                           Drogi Ludziku podróżniku.    

     Witam Cię serdecznie. Wiem, że nie udała się Twoja podróż do Afryki. Bardzo mi przykro.                                                                          

Pamiętaj, żeby na następną wyprawę zabrać tylko niezbędne rzeczy: wygodne buty, kurtkę 

nieprzemakalną, kilka koszulek i spodni, bieliznę, ręcznik, szczoteczkę do zębów. Spakuj też mapę 

przewodnik turystyczny, okulary przeciwsłoneczne, kompas i może lornetkę.                                                                                                                       

Zaplanuj dobrze swoją podróż i w drogę.  Czekam na długi list z Twojej wyprawy.                                                                                                                                                                                        

                                                       Serdecznie Cię pozdrawiam   …………………    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Edukacja matematyczna – Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000                                                      

Wykonaj zadania w KM na s.30-31.  Dla chętnych zad. 14 i 15 na s. 57 

Edukacja plastyczna – Narysuj mapę swojego podwórka. 

Wychowanie fizyczne – Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem ćwiczeń    

koordynacyjno-ruchowych. 
https://ewf.h1.pl/student/?token=WVAAPM9WbYmL7FysfyUP6N5fYHbzTPi9CRO8gLtpj35KuAjX2h 



3 czerwca(środa) – Kontynenty. Podręcznik s. 46 – 47. Karty pracy s. 46 -  47.  

Edukacja matematyczna  - Utrwalenie i powtórzenie wiadomości i umiejętności.                           

Ćwiczymy z Noni. Wykonaj samodzielnie zadania w KM na s.  34-35. i prześlij proszę do oceny. 

Wychowanie fizyczne – Gra w klasy lub inną ulubioną grę. Wesołej zabawy! 

Edukacja muzyczna –  Wykonaj ćwiczenie 3 s.69 w kartach pracy, a potem(jeśli tylko masz ochotę) – 

zatańcz -  Gorące słońce Afryki  -https://www.youtube.com/watch?v=lCJKGa7GrCA 

 

4 czerwca (czwartek) – Gorące słońce Afryki. Podręcznik s. 48 – 49. Karty pracy s. 48 – 51.  

 

5 czerwca (piątek) – Australia. Podręcznik s. 50 – 53. Karty pracy s. 52 – 53.  

Edukacja matematyczna  - Odczytywanie informacji podanych w tabeli.                                                   

Wykonaj zadania w KM na s. 36-37.    Pchełki narysuj kredkami.                                                                                          

Zagraj raz jeszcze w grę na s. 32 – 33. 

Edukacja techniczna -  Wykonaj łódeczkę techniką orgiami według instrukcji w kartach pracy na s. 45. 

         Życzymy miłej pracy, wesołych zabaw na powietrzu, dużo radości i wytrwałości! 

    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lCJKGa7GrCA

