
Zadania dla klasy II C  od 8 do 10 czerwca  oraz 15 i 19 czerwca 2020roku: 

8 czerwca(poniedziałek) -  Ćwiczymy z Noni. Karty pracy s.54 -55 (ćwiczenie 4 przepisz do zeszytu, 

chętnie zobaczę). 

Edukacja matematyczna – Odczytywanie informacji podanych w tabeli.                                              

Udzielanie odpowiedzi na pytania.                                                                                                                      

Wykonaj zadania w KM s. 38 – 39  Odczytuj dokładnie informacje z tabel. 

Wychowanie fizyczne –  Poćwicz ze skakanką. Zrób konkurs skoków przez skakankę?   

 

9 czerwca (wtorek) – Nadchodzą wakacje. Lekcja programowania – Karty pracy s. 56 – 57. 

Edukacja matematyczna – Rozwiązywanie zadań tekstowych.                                                             

Doskonalenie czterech działań  matematycznych.                                                                                                     

Rozwiąż zadania w KM s.40-41 Poproś kogoś o pomoc w rozwiązaniu zadania 6. Zadania prześlij do 

oceny. 

Edukacja plastyczna – Namaluj obraz: Zwierzęta Australii 

Wychowanie fizyczne –  Zagraj w piłkę – kozłuj, kop, rzucaj, odbijaj….. lub poskacz na trampolinie . 

 

10 czerwca (środa) – Planujemy wakacje. Podręcznik s. 54, 55. Karty pracy s. 58, 59 –przyślij! 

Edukacja matematyczna – Rozwiązywanie zadań tekstowych. Tekst matematyczny.                                 

Wykonaj zadania w KM s. 42-43 

Wychowanie fizyczne – Zaproś bliskich na długi spacer(może dookoła jeziora Rzuno?)  

Edukacja muzyczna –  Muzyczna matematyka – karty pracy s. 71 ćw. 8. Czy znasz terminy muzyczne? 

– karty pracy s.71 ćw. 9. Posłuchaj i zaśpiewaj piosenkę ,,Lato, lato”. 

11 czerwca (czwartek) -  Boże Ciało oraz 12 czerwca(piątek) – dni wolne od nauki szkolnej. 

  

15 czerwca (poniedziałek) - Wakacje w miejscu zamieszkania. Podręcznik s. 56 -57.                                      

Karty pracy s. 60, 61. 

Edukacja matematyczna – Rozwiązywanie zadań tekstowych.                                                                

Obliczanie sum i iloczynów liczb w zak. 100. Uzupełnianie tabel.                                                            

Wykonaj zadania w KM s. 44-45. Przypomnij sobie co to: suma, różnica, iloczyn, iloraz. 

Wskazówka: Żeby zobaczyć jak ma wyglądać tabela w zad. 8 , przyłóż lusterko pionowo do linii 
środkowej między zadaniami, tak abyś widział(a) w lusterku tabelę z zad. 7. Zadania prześlij do oceny. 
                                                                                                                                                                              

Wychowanie fizyczne –  Doskonal jazdę na rowerze lub hulajnodze. 



16 – 17- 18 czerwca odbywają się egzaminy ósmoklasistów, klasy I – III nie mają zajęć. 

19 czerwca (piątek) – Ślimak Staś. Podręcznik s. 58, 59. Karty pracy s. 62 63. 

Edukacja matematyczna  - Rozwiązywanie zad. tekstowych na obliczenia pieniężne. Odczytywanie 

danych z mapy, obliczanie długości tras podróży.                                                                                           

Rozwiąż zadania w KM s.46-47    

Edukacja techniczna -  Owocowa kamizelka ratunkowa – przeprowadź doświadczenie zgodnie z 

instrukcją w podręczniku s. 61. ( pracuj pod nadzorem kogoś dorosłego!) Porozmawiaj z rodzicami na 

temat bezpieczeństwa podczas zabaw w wodzie i wypraw kajakiem, łodzią. 

 

 Już prawie jesteście na mecie klasy II. Popracujcie jeszcze troszkę. Trzymamy kciuki. Liczymy na Was.                                            

P. S. 22 czerwca 2020 rokuw szkolnej bibliotece będą przyjmowane podręczniki szkolne      

(4 i 5 część). Dla klas II jest to godzina 8.30 – 9.30. Zabierzcie też książki wypożyczone ze 

szkolnej biblioteki. 


