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Poniedziałek Temat: Poznajemy
zawody
Cel: Poznaję zawód lekarza
1.Przeczytaj informacje o zawodzie
lekarza
2.Napisz w zeszycie notatkę (cel, na
środku strony - LEKARZ - wokół
informacje, które zapamiętasz,
możesz wykonać rysunek)
3. Wypełnij karty pracy
Jolanta Witczak edukacja Punty 1,3 przesłane mailem
wczesnozkolna ( vulcan, 4. Wykonaj kolejną kartę do
gmail
słownika "si"

Religia- Katarzyna
Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.
com
Temat: Niedziela Palmowa
Wtorek Temat: Poznajemy zawody
Cel: Poznaję pracę pielęgniarki
Czytanie( ze zrozumieniem )
informacji na temat zawodu
Napisanie krótkiej notatki
Wypełnienie kart pracy (działania do
100, cechy osobowości,
dopasowywanie - rozszerzenie
Jolanta Witczak ( vulcan, wiadomości).
gmail) edukacja
Stworzenie kolejnej karty słownika
wczesnoszkolna
ortograficznego "ci"

mail
https://view.genial.
ly/5e7b1c042263100e13dc
6c3b/presentation-untitledgenially?
fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_
RSO3vVEw9kAyYomgl2kVU
Vp74WRmOpUcM1-pHQkUy3uw Rekolekcje dla dzieci

https://www.
youtube.
com/watch?
v=pTyr8T7mZqE
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Środa Temat: Różne sposoby
porozumiewania się
1. Pomyśl jak dawniej
porozumiewano się, a jak dziś
2. Notatka -burza mózgu, mapa
myśli. W jaki sposób kontaktujemy
się z kimś, kto
jest od nas daleko? (listownie, za
pośrednictwem Internetu, np.: email, Skype, SMS, komunikatory,
telefonicznie)
Pomyśl: Jakie są różnice pomiędzy
różnymi sposobami komunikowania
się?
3. Dziennik pisarza str. 108, 109,
110, 111
4. Zobacz i posłuchaj https://www.
youtube.com/watch?v=xWi6eSpl210
rozpoznaj jak najwięcej kwiatów
zwłaszcza wiosennych (krokus,
sasanka, przylaszczka, tulipan,
pierwiosnek, mlecz, rumianek..itd)
oraz zwierzęta.
5. Wykonaj do tej muzyki ćwiczenia
gimnastyczne siedząc/leżąc na
dywanie (np. skłony nogi prosto
Jolanta Witczak edukacja 10x, skłony nogi szeroko 10x, nogi
wczesnozkolna ( vulcan, za głowę 10x, nogi w górę-świeca
gmail
10x, unoszenie bioder 10x itp.)

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

wychowawczyni:

dla klasy 2b
Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

Czwartek Temat: Kapitan i jego
załoga
1. Czytanka str. 100-101
2. Wyszukaj w tekście i podkreśl
ołówkiem opis marynarzy,
3. Wymyśl opowieść o marynarzach,
zbuduj swoją łódź (z koca,
poduszek) i pobaw się w Wielką
wyprawę.
4. Matematyka str.36 zadanie 1
Jolanta Witczak edukacja str. 37 zadanie 1.
wczesnozkolna ( vulcan, 5. Wykonaj zabawkę dla zręcznego
gmail
marynarza z rolki papieru (mail).
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Przeczytaj informacje i ciekawostki o
życiu na morzu.

mail
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Piątek TEMAT: Radość pisania
Cel: Potrafię ułożyć opowiadanie.
Uzupełnianie treści poprzez
wpisywanie brakujących liter
(Ćwiczenia
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 112).
CZYTANIE treści listu – wstępu do
napisania opowiadania, którego
bohaterem jest rozbitek Marek –
autor listu.
BUDOWA OPOWIADANIA. Pamiętaj o
budowie opowiadania (wstęp,
rozwinięcie, zakończenie).
PRACA PISEMNA. Pisanie
opowiadania, które zaczyna się od
zdania: „Fale wyrzuciły mnie na
brzeg”. Dzieci tworzą dalszą historię
na podstawie treści listu (Ćwiczenia
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 112).
ODEJMOWANIE LICZB dwucyfrowych
dowolnym sposobem. Zapis sposobu
Jolanta Witczak edukacja liczenia (Ćwiczenia
wczesnozkolna ( vulcan, „Na tropach matematyki”, cz. 2, str.
gmail
36, z. 2, str. 37, z. 2).
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J. angielski Magdalena
Watts, dziennik
elektroniczny, email:
magda.watts.
mw@gmail.com

Pamiętasz pisownię wszystkich
poznanych liczebników? one, two,
three, four, five, six, seven, eight,
nine, ten, eleven, twelve. UWAGA!
Wprowadzamy kolejne 13 - thirteen,
14 - fourteen, 15 - fifteen. Ułóż
krzyżówkę dla sojego kolegi / swojej
koleżanki tak, aby przećwiczyć
pisownię poznanych wcześniej jak i
nowych liczebników w j. angielskim.
Gratuluję wykonania zadania z
ubiegłego tygodnia! Gry były
doskonałe:)

Informatyka Agnieszka
Szałaj aszalaj@wp.pl

w programie Paint proszę o
wykonanie rysunku o tematyce
wielkanocnej
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pracę proszę przesłać na adres
aszalaj@wp.pl

