
Zadania domowe: 27.04 - 30.04.2020r.

Edukacja polonistyczna

1. Na podstawie czytanki pt. „ Kapelusz Pani Wrony ” , którą nauczyliście się czytać 
wykonajcie ćwiczenia 1,2, w kartach ćwiczeń (strona 9).

2. Następnie przeczytajcie informacje z podręcznika (strona 12): Jak napisać instrukcję oraz 
instrukcja budowy gniazda.
W zeszycie napiszcie Temat: „ Kapelusz Pani Wrony ”. Jak napisać instrukcję.; oraz 
datę: 27.04.2020r. Potem przepiszcie z podręcznika  (strona 12) do zeszytu zaznaczone na 
czerwono zdanie wyjaśniające pojęcie instrukcja i czerwone kropki- jak ją napisać 
( Instrukcja to.................. ….....................................obsługiwać

• W instrukcji …..................
• …................................
• …....................zrozumiałym językiem ). 

3. Potem wykonajcie ćwiczenie 3 w kartach ćwiczeń (strona 9).
4. We wtorek utrwalamy pisownię spółgłosek miękkich. Przeczytajcie wiersz: „Jak się nie bać 

ortografii?” oraz wyrazy w grze bingo z podręcznika (strona 13) W zeszycie napiszcie 
Temat: „ Jak się nie bać ortografii ?”- pisownia zmiękczeń oraz datę:  28.04.2020r.
 Potem narysujcie w zeszycie tabelkę i zaznaczcie na kolorowo wyrazy:

5. Wybierzcie 6 wyrazów z gry bingo z podręcznika (strona 13) i ułóżcie z nimi zdania w 
zeszycie.  Zaznaczcie litery na kolorowo tak jak w podręczniku i podkreślcie wybrane 
wyrazy w zdaniach.

6. W środę wykonajcie ćwiczenia 4,5,6 w kartach ćwiczeń (strona 10).
             Polecam poćwiczyć ortografię i spółgłoski miękkie; 
             http://pisupisu.pl/klasa2/si-i-s-wybierz-nauka 

                         http://pisupisu.pl/klasa2/ci-i-c-wybierz-nauka 
7. W czwartek wykonajcie lekcję programowania w kartach ćwiczeń (strony 13,14).

   
Edukacja muzyczna i wychowanie fizyczne

Postarajcie się zaśpiewać piosenkę:  NAJPIERW SKŁON – Wygibasy z naszej klasy i poćwiczyć
przy muzyce: 
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ



Edukacja matematyczna

1. Proszę wykonać ustnie zadania powtórzeniowe w podręczniku z matematyki (strony 50,51),
natomiast zadania 1,8,9 w zeszycie.

2. We wtorek wykonajcie zadanie 1 w kartach ćwiczeń (strona 44) 
3. W środę wykonajcie zadanie 1,2,3 w kartach ćwiczeń (strona 45) 
4. W  czwartek  proszę  wykonać  ustnie  zadania  w  podręczniku  z  matematyki  (stron  53,)

natomiast zadania 1,3 w zeszycie.

Proszę nadal ćwiczyć tabliczkę mnożenia. 
                                                                                         Pozdrawiam.  Beata Michalak

                                                                                                




