
Zadania do wykonania dla klasy II C od 25 do 29 maja 2020roku: 

 

25maj(poniedziałek) – Klasowe igrzyska sportowe. Podręcznik s. 26,27. Karty pracy s.28,29 ,30,31. 

((Ćwiczymy z Noni s.30, 31 – przyślij do oceny). 

Wychowanie fizyczne - Ćwiczenia wzmacniające  mięśnie brzucha --

https://www.youtube.com/watch?v=ThNWjuJC6Xw 

Edukacja matematyczna – Liczby trzycyfrowe – setki ,dziesiątki , jedności.                                             

Wykonaj zadania w KM na s. 20-21, narysuj pchełki w tabelach. Dokładnie przyglądaj się liczbie setek, 

dziesiątek, jedności. Następnie rozwiąż zadania 9 i 10 s. 55 oraz zadania 11,12 i 13 s.56 w KM 

 

26 maj(wtorek) – Nasza mama czarodziejka. Podręcznik s. 36 -38. Karty pracy s.38,39 ( do oceny)  

oraz Czytam sam! s.83 ćw.4  

Edukacja matematyczna – Liczby trzycyfrowe - zadania rozmaite .                                                               

Rozwiąż zadania w KM s. 22-23 . Prześlij do oceny. 

Edukacja plastyczna - Narysuj piękny portret Mamy, postaraj się ozdobić go ramką z kolorowego 

papieru. Portret podaruj Mamusi z okazji jej święta! 

Wychowanie fizyczne - Ćwiczenia z przyborem nietypowym - 

https://www.youtube.com/watch?v=_WWOtjgj4mw 

 

27 maj( środa) - Nasza mama czarodziejka. Podręcznik s.36-38. Karty pracy s.40. W zeszycie narysuj 

serce i zapisz w nim uzupełnione zdanie: Dziękuję Ci, mamo, za …………………………………………………  . 

Edukacja matematyczna – Zapisywanie liczb trzycyfrowych. Porównywanie i porządkowanie liczb. 

Wykonaj zadania w KM s. 24-25 

Wychowanie fizyczne - Wesoły trening - https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

Edukacja muzyczna – Zaśpiewaj dla mamy piosenkę ,,W zieleni łąka majowa”. Karty pracy s.70 ćw.5 

 

28 maja (czwartek) – Święto rodziny. Podręcznik s.28.  Karty pracy s.32 ćw.1- uzupełnioną notatkę 

kronikarską przepisz do zeszytu.Kolorami wskaż wszystkie elementy, które ją charakteryzują (według 

tekstu z podręcznika s.28). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ThNWjuJC6Xw
https://www.youtube.com/watch?v=_WWOtjgj4mw
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29 maj (piątek) – Święto rodziny. Podręcznik s.29 -31. Karty pracy s.33,34,35. 

Edukacja matematyczna - Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.                                             

Wykonaj zadania w KM s. 26-27 i 28-29 . Prześlij proszę do oceny s. 28-29 

Edukacja techniczna – Niespodzianka dla Mamy - prześlij zdjęcie, jaką Ty przygotowałeś 

niespodziankę dla Mamy (kwiatek, serduszko, kanapki , laurkę ?????…………???….) 

 

P.S. Nie zapomnijcie o ważnym święcie, które jest we wtorek.                                                                            

Pracujcie uważnie i samodzielnie. Ćwiczenia z wychowania fizycznego starajcie się wykonywać 

systematycznie. Dbajcie o siebie. Przyślijcie do oceny zadania o które prosimy.                                            

Ćwiczcie czytanie. Utrwalajcie tabliczkę mnożenia.                                                                                                                      

Odzywajcie się też do Pani Agnieszki, Pani Eli i Pani Dagmary. Czekają na wiadomości od Was.                                       

 


