wychowawczyni: Anna Michaluk

dla klasy 2c

Zadania dodatkowe i
rozszerzające

metody pracy, formy
kontakt z
realizacji, propozycje od
nauczycielem
nauczyciela, linki

Przedmiot

Zadania podstawowe

język angielski

1. Pupil's Book. Przeczytać na głos
zagrać w grę kahoot opartą na
historyjki ze stron 53 i 54 oraz posłuchać
materiale z podręcznika (wejśc
nagrań tych historyjek (podaję link). 2.
na kahoot.it i podać PIN
Zrobić ustnie ćwiczenie 11/55 słuchając
0388703 lub użyć linku
nagrania. Zrobić pisemnie w zeszycie lub na podanego poniżej) prosze podac wydawnictwo udostępnia słowniczek i muzyka.sp363@gmail.
kartce ćwiczenie 13/56
imię i klasę jako nick. materiały do podręcznika, link poniżej com
https://kahoot.
it/challenge/0388703?challengeid=f3a984f6-ed88-45b2-8326521c6dbbaf63_1584219801323

Edukacja matematyczna

Zadanie tekstowe. Dokonywanie
obliczeń czasowych i kalendarzowych
(Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2,
str. 24-25).

Edukacja polonisyczna

Wyszukanie w tekście wyrazów z
Czytanie rozdziału „Ustalenie planu działań”
"rz", zapisanie w zeszycie i
(Podręcznik „Ala i Adam na tropach
uzasadnienie pisowni.
zaginionego skarbu”, str. 130-132.
Wymyślanie i zapisanie zabawnej
Ustalenie i zapisanie w zeszycie kolejności
historyjki z wykorzystaniem
wydarzeń.
wyszukanych wyrazów.

http://www.superbelfrzy.edu.
pl/category/gry- dziennik elektroniczny
edukacyjne/matematyczne/ Vulcan andziaguz@o2.pl

Edukacja matematyczna

Powtarzamy: liczby rzymskie,
odczytywanie zegara, obliczenia
kalendarzowe, odcinki.
Mnożenie i dzielenie do 50.

Karolina Szurek

https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/smiles/smiles
_2_new_podrecznik_wieloletni_nagra
nia_audio

http://www.superbelfrzy.edu.
pl/gryedukacyjne/ortograficzne/wyrazy
-z-rz-z-i-sz/

Narysuj koszyczek wielkanocny lub palmę
wielkanocną
odpowiedz nareligia
pytania: dlaczego niesiemy palmy
do kościoła? co znaczą poszczególne artykuły w koszyczku wielkanocnym?

wtorek 17.03
Dodawanie i odejmowanie różnymi
sposobami liczb dwucyfrowych
(Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2,
str. 26).
środa 18.03
Dodawanie liczb w zakresie 100 różnymi
sposobami (Ćwiczenia „Na tropach
matematyki”, cz. 2, str. 27).
czwartek 19.03
Liczenie dziesiątkami i setkami (Ćwiczenia
„Na tropach matematyki”,
cz. 2, str. 28).

imię i nazwisko
nauczyciela

dziennik eletroniczny
Vulcan andziaguz@o2.
pl

Anna Michaluk

Anna Michaluk

katechezasp363@gmail.
com Katarzyna Kołodziejczuk

https://wordwall.
net/play/443/450/730
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rozszerzające

metody pracy, formy
kontakt z
realizacji, propozycje od
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nauczyciela, linki

imię i nazwisko
nauczyciela

wtorek 17.03
Przeczytanie rozdziału „Karolina
projektantką mody?” (Podręcznik „Ala i
Adam na tropach zaginionego skarbu”, str.
133-136).
środa 18.03
CZYTANIE i omówienie wiersza J.
Kulmowej „Gdyby ocean był w łazience”
(Ćwiczenia „Dziennik
pisarza”, cz. A, str. 100)
WYRAZY z „ą” i „ę”. Wypisywanie z
wiersza wyrazów z „ą” i „ę”. Kończenie zdań
według własnego pomysłu (Ćwiczenia
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 101).
czwartek 19.20
Przeczytanie bajki „Złota rybka” (Ćwiczenia
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 102-103).
Numerowanie zdań zgodnie z kolejnością
wydarzeń (Ćwiczenia „Dziennik pisarza”, cz.
A, str. 104).

Edukacja polonistyczna

piątek 20.03
Przeczytanie rozdziału „Przygotowania do
spotkania” (Podręcznik „Ala i Adam na
tropach zaginionego skarbu”, str. 137–
139).
Ćwiczenia „Zeszyt poszukiwacza skarbu”,
str.43- 44.

zajęcia z informatyki

Zadania z klasy 2

Ocena zachowania Ali i Irenki.

https://wordwall.
net/play/929/259/664
www.pisupisu.pl
www.matzoo.pl

kontakt przez dziennik

Agnieszka Szałaj

