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PRZYRODA 

W klasie 23.IV.2020r. 

1. Przeczytaj uważnie czytankę s. 30 – 31. 

2. Na podstawie przeczytanego tekstu wypełnij ćwiczenie 1 s.27. 

3. Wyjaśnienie pojęcia – Co oznacza smog? (nie smok). 

4. Przeczytaj poniższą tabelkę i wklej do zeszytu. 

 
Smog – duże zanieczyszczenie powietrza powodujące 
alergie, choroby płuc i serca. 
 

 

5. Jako podsumowanie zagadnień z ekologii wykonaj ćwiczenie 1, 2(bez kropki) s. 29. 

                     W domu: 

Naucz się czytać czytankę s. 30 – 31, ćwiczenie 2 s.27.  

(sprawdzę czytanie na kolejnych zajęciach). 

MATEMATYKA 

1. UTRWALAMY MNOŻENIE W ZAKRESIE 100. 

2. Wykonaj zadania ze s. 52 

3. Ćwicz mnożenie zaglądając na stronę matematyczne zoo. 
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Język polski 

1. Pogadanka na temat podziękowań. Za co i komu dziękujemy? 

2. Wyjaśnienie własnymi słowami, czym jest podziękowanie. Przeczytanie 

podziękowania z podręcznika s. 33 

3. Ustne odpowiedzi na pytania: 

 Od kogo klasa 2b otrzymała podziękowanie? 

 Za co otrzymała podziękowanie? 

 Na co fundacja przeznaczy uzyskane środki? Co to jest fundacja? (wyjaśnienie). 

Zapisz w zeszycie od j. polskiego datę 

W klasie 24.IV.2020r. 

(przeczytaj treść ramki, wytnij ją i wklej do zeszytu) 

 
Podziękowanie – jest wyrażeniem wdzięczności 
względem adresata np. za okazaną pomoc, 
życzliwość, wsparcie finansowe. 
 

 

4. Wykonaj ćwiczenie 4 s. 28. 

5. Skoro już wiemy jakie elementy powinno zwierać poprawne podziękowanie wytnij 

poniższe paski i ułóż w odpowiedniej kolejności, aby miało sens. 

              
            Dzięki ich pomocy myślę, że będziemy mieli o wiele mniej 
braków w wiadomościach i umiejętnościach po powrocie do 
szkolnej normalności. 
 

                                                                                           
                                                                                              Wych. klasy 
                                                                                     Małgorzata Błaszczyńska 
 

 
 Słowa podziękowania kieruję również w stronę Rodziców. 
 

                                  

                               Podziękowanie        
 

        
      Dziękuję uczniom z klasy 2 „a” za wspaniałą pracę, 
zaangażowanie w tok zajęć podczas zdalnego nauczania. 
 



6. Wypowiedzi na temat wklejonego podziękowanie> 
 Kto jest jego autorem? 
 Do kogo jest skierowane? 
 Za co płyną słowa podzięki? 

 
              W domu: 
Napisz w zeszycie podziękowania dla Ziemi. 
Za co chcesz jej podziękować? 
 
MATEMATYKA 

 Zadanie 5 s.57 

 Poniżej znajduje  się karta pracy. 
 
 



 


