
dla klasy 2b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Znam lekturę "Drzewo do samego 
nieba"         Zrób notatkę w zeszycie 
dotyczącą lektury: tytuł, autor, ilustrator, 
rok wydania, bohaterowie, o czym jest 
opowieść, wykonaj rysunek.   Wypełnij 
karty pracy dotyczące lektury oraz kartę 
matematyczną.         

mail

Religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com Temat: Pan Jezus mówi nam o chlebie

https://view.genial.
ly/5e96ad41043e350e09f85df8/
presentation-rozmnozenie-
chleba?
fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-
ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720Jwc
nfSRtnRaIhputcpU 

zajęcia komputerowe 
Agnieszka Szałaj

Zdjęcia programów wykonanych według 
instrukcji (link do zadania)proszę 
przesyłać na adres email : aszalaj@wp.pl 
Bardzo proszę podpisywać pracę klasa, 
imię i nazwisko

https://drive.google.
com/open?
id=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFG
mOh_lSxf0ujA

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Cel: Dbam o  Ziemię

Wykonaj w zeszycie notatkę dotyczącą 
Dnia Ziemi (burza mózgu). Poszukaj 
odpowiednich informacji. 
Wykonaj plakat  na ten temat ( na stronę 
szkoły).
Wypełnij karty pracy (mail).
Wykonaj ćwiczenia:   rozgrzewkę 
krążenie ramion, bioder, rozciąganie na 
dywanie, następnie 15 przysiadów z 
książką na głowie, 15 skłonów, licz do 15 
stanie na prawej potem 15 na lewej 
nodze.
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Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Znam lekturę ( c.d.)

Zrób domowy tor przeszkód i ćwicz (masz 
2 godz. wf)
Wypełnij karty pracy o lekturze oraz karty 
matematyczne.

Wykonaj podane dyktando.
Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Znam lekturę ( c.d.)

Wypełnij karty pracy o lekturze.
Wykonaj ilustrację do lektury dowolną 
techniką.
Napisz w zeszycie : Jak oceniasz 
postępowanie bohaterów lektury i 
dlaczego?

Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Rozpoznaję emocje i  znam sposoby 
radzenia sobie z nimi

Przeczytaj rozdział  „Smutna rozmowa” 
(Podręcznik „Ala i Adam
na tropach zaginionego skarbu”, str. 147-
149).

Pomyśl  jakie argumenty, czyli co 
mogłoby przekonać rodziców bliźniaków 
do zmiany decyzji

Napisz ( zredaguj) prośby do rodziców z 
użyciem przygotowanych argumentów.

Wypełnij matematyczne karty pracy.

Wypełnij sprawdzian ortograficzny.

mail
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j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Posłuchaj piosenki z podręcznika ze 
strony 69 (ćwiczenie 12) - zaśpiewaj 
piosenkę, następnie przeczytaj na głos 
tekst piosenki.

Let's sing

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Pupil's Book: Ćwiczenie 13 str 70 - zapisz 
zdania w zeszycie i prześlij mi zdjęcie na 
maila.

https://drive.google.com/open?id=1ytKM12rB5-54x6VT0V5FRq-4wxFtBM2a

