
Zadania domowe: 01.04- 03.04.2020r. (środa-piątek)

Na dobry początek możesz zaprosić rodziców do wspólnej aktywności ruchowej w domu.
Podpowiadam: https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M

 Wychowanie fizyczne: 
Codziennie poświęcajcie około 15 minut na gimnastykę. 
KILKA WAŻNYCH RAD!!! 
1. W pomieszczeniu, w którym będziecie ćwiczyć powinno być uchylone okno. 
2. Miejsce, w którym ćwiczysz powinno być bezpieczne.
3.Wykonuj proste ćwiczenia takie jak : przysiady, skłony.
4. PAMIĘTAJCIE O ROZGRZEWCE!!! 

Edukacja polonistyczna
Zaczniemy od ćwiczeń ortograficznych- wyrazy z h niewymiennym

1. Proszę przeczytać wiersz  pt. „Jak się nie bać ortografii? ” z podręcznika (strona 83).
2. W zeszycie napiszcie Temat: Kłopotliwe samo h.; oraz datę: 01.04.2020r. Następnie 

wypiszcie z wiersza do zeszytu wyrazy z h oraz 8 wyrazów zapisanych na kolorowych 
klockach. W tych wyrazach zaznaczcie na kolorowo literę h.

3. Następnie wykonajcie ćwiczenia: 4 i 5 w kartach ćwiczeń (strony 73).
4. Kolejnego dnia zapoznajcie się z piramidą zdrowego żywienia ( podręcznik strony 88,89).

zwróćcie uwagę na stronie 88 na zamianę czasownika na rzeczownik.( czasownika- 
Co robię? -czytam,   rzeczownik-Co to?-czytanie  )
Polecam zobaczyć film o piramidzie zdrowego żywienia: 
https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw

W zeszycie napiszcie Temat: Dbamy o nasze zdrowie.; oraz datę: 02.04.2020r. 
        Przepiszcie ten wierszyk do zeszytu bardzo starannie i uważnie. Zróbcie 
zdjęcie i poproście rodziców o przesłanie do mnie na adres e-mail: 
mco.beata@gmail.com lub na Messengera.

W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa – M. Witewska
Chomik Pacuś dba o zdrowie,
teraz o tym wam opowie:
Zjada jabłko i marchewkę,
groszek, gruszkę, kalarepkę.
Bo w owocach i warzywach
samo zdrowie się ukrywa.
Przed jedzeniem łapki myje,
szklankę mleka rano pije.
I dentysty się nie boi.
Nie ma czego, mili moi!

1.



5. Następnie wykonajcie ćwiczenia: 1,3,4,5 i 6 w kartach ćwiczeń (strony 80,81).  
6. W piątek nauczcie się pięknie czytać tekstu „ O właściwym odżywianiu” podręcznik strona 

107.   Sprawdzę Was!
Dla chętnych:  bajka Druhów Dwóch ćwiczymy ortografia - wyrazy z h i ch  oraz czytanie 
ze zrozumieniem  
http://pisupisu.pl/klasa2/ch-i-h-opowiadanie/1
http://pisupisu.pl/klasa  2/ch-i-h-opowiadanie/2
http://pisupisu.pl/klasa2/ch-i-h-pytania   

Edukacja matematyczna 

Nadal ćwiczymy dodawanie z rozpisywaniem. 
1.   Na początek dokończcie ćwiczenia 2,3,4,5,6,7,8 w kartach ćwiczeń strony 34,35.
2. Ćwiczymy dodawanie liczb dwucyfrowych trzecim sposobem (podręcznik strona 42 i 43) 

Zróbcie zadania z tych stron ustnie.
3.  Proszę o przysłanie na  adres e-mail: mco.beata@gmail.com   lub na Messengera podanych 

niżej, rozwiązanych przykładów z matematyki (może być zdjęcie z zeszytu lub  działania 
napisane na komputerze)

III sposób ( w podręczniku nazwany sposobem Tomka). 
przykłady do zeszytu:
( pierwszą liczbę dopełniamy do  pełnej dziesiątki i dodajemy to co zostało)
58 + 36 = 58 +   2 + 34 = 60 + 34 = 94 
                   60
27 + 54 = 
65 + 38 =
46 + 27 =

       3.    III sposób poćwiczcie w kartach ćwiczeń  - zadanie 1 s. 36.

Dla chętnych polecam poćwiczyć dodawanie w zakresie 50:
 https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-w-zakresie-50-test_7_194 
 Jest to gra matematyczna w formie testu. Miłej zabawy. I do usłyszenia niebawem.

 

                                                                           Pozdrawiam 
                                                                           Beata Michalak


