wychowawczyni:

dla klasy 2b

Tydzień 9 11.05-15.05

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

religia K.Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Urodziny Jana Pawła II
Nic nie musicie wysyłać :) chyba że ktoś
ma zaległe prace

j. angielski M. Watts magda. Jeśli masz jeszcze zaległe prace, proszę
watts.mw@gmail.com
wyślij mi je na maila. Jestem w trakcie
sprawdzania wszystkich Twoich prac :) I
w tym tygodniu otrzymasz informację jak
Ci poszło :) W tym tygodniu skoncentruj
się na powtórzeniu - w zeszycie wykonaj
zadanie: 2 str 76 (Pupil's Book) oraz
zadanie 3 str 77 - nie musisz przesyłać
zdjęć tych ćwiczeń.
Jolanta Witczak edukacja
Poniedziałek: Temat: Opis pana Bogdana
wczesnoszkolna
CZYTANIE - Przeczytaj rozdział „Wizyta
u pana Bogdana” (Podręcznik „Ala i
Adam na tropach zaginionego skarbu”,
str. 153-155).
PORTRET WEDŁUG OPISU. Narysuj
portretu pana Bogdana według opisu
(Ćwiczenia „Zeszyt poszukiwacza
skarbu”, str. 47).
MATEMATYKA -Rozwiąż zadaniaĆwiczenia matematyka str. 56
LEKTURA- przypomnij sobie przeczytaną
lekturę „Afryka Kazika”. Będziemy
omawiać Afrykę.

linki do zadań
podstawowych
https://view.genial.
ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presen
tation-jan-pawel-ii-kli?
fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp1
2fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGj
QugTrtt02g

Lekcje on line: dzień,
godzina, aplikacja,
informacja o linku

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
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Wtorek: Przeczytaj tekst „Alpiniści” podręcznik „Radosne odkrywanie świata”
str. 120 -121.
Napisz notatkę – (co zapamiętałe/aś , np.
co to znaczy alpinista, najwyższe szczyty,
itp.)
Opisz strój alpinisty. (możesz dodać
rysunki, znaki, symbole).
.Dodatkowa (dla chętnych, pracowitych) –
znajdź na mapie Himalaje, odczytaj
wysokość różnych szczytów.
Zapisz ważne nazwiska z historii
alpinizmu. Są to: Leszek Cichy,
Eugeniusz Chrobak, Andrzej Czok, Jerzy
Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Krzysztof
Wielicki, Andrzej Zawada
Matematyka – ćwiczenia str. 57
Pamiętaj o ćwiczeniach gimnastycznych
(według możliwości) – przewroty, skłony,
podskoki.

Jolanta Witczak edukacja
wczesnoszkolna

ŚrodaTemat: Znam pisownię wyrazów z” https://www.youtube.
ó”
com/watch?v=F_BDLYAfg7w
Przeczytaj wiersz „Kłótnia w górach” podręcznik „Radosne odkrywanie świata”
str. 122
Wykonaj ćwiczenie nr 1 (podręcznik str.
122)
Matematyka – ćwiczenia str. 58
Posłuchaj muzyki góralskiej zwróć
uwagę na stroje i zobacz jak wygląda
taniec góralski.

Jolanta Witczak edukacja
wczesnoszkolna

Czwartek:Temat: Tolerancja Obejrzyj film. https://www.youtube.
Wykonaj plakat pt. „Tolerancja”
com/watch?v=3i5VwheHszY
Matematyka – ćwiczenia str. 59
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godzina, aplikacja,
informacja o linku
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Piątek: Temat: Tolerancja. Obejrzyj film.
Napisz list do dzieci, w którym
przekonasz i zachęcisz ich do bycia
tolerancyjnym.
Pamiętaj o zasadzie pisania listu ( data,
do kogo, powitanie, część wyjaśniająca,
pożegnanie, podpis).
Ułóż i zapisz w zeszycie 2 zadania z
treścią, w których trzeba wykonać
mnożenie.

https://www.youtube.com/watch?
v=N1sTKBOs78A

Agnieszka Szałaj
zajęcia komputerowe
aszalaj@wp.pl

Rozwiązanie proszę przesłać na adres
aszalaj@wp.pl

https://sp363-my.sharepoint.
com/personal/aszalaj1_sp363_
onmicrosoft_com/_layouts/15/
WopiFrame2.aspx?sourcedoc=
{a855a2b9-edca-4a05-8314155f633662cb}&action=edit
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