wychowawczyni: Alicja Skóra

dla klasy 2d

Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

Przedmiot, imię i
nazwisko nauczyciela,
kontakt

Zadania podstawowe

Religia Katarzyna
Kołodziejczuk
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Eucharystia- pokarm na życie
wieczne.
Proszę przeczytaj temat w podręczniku
(s.100), uzupełnij i wyślij na poddany
adres zdjęcie karty pracy (s.47).
Obok odnośniki do podręcznika i karty
pracy dla tych, którzy nie mają ich w
domu.

Edukacja wczesnoszkolna

Alicja Skóra

alicja_skora@o2.pl

język angielski, Karolina
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

Proszę zalogować się do aplikacji MS
Teams, zgodnie z instrukcją podaną
przez Panią Elżbietę Białek.
poniedziałek: podręcznik zintegrowane:
czytanka str. 64-65, ćwiczenia
zintegrowane: ćw. 1-3 str. 71;
matematyka: zbuduj dwie identyczne
budowle z klocków
wtorek: podręcznik zintegrowane: str. 6667; podręcznik matematyka: zad. 1 str.
26, ćwiczenia matematyka: ćw. 1-3 str. 39
środa: ćwiczenia zintegrowane: ćw. 1-4
str. 72-73; podręcznik zintegrowane: zad.
1-5 str. 27
czwartek: majowe aktywności, lekcja
genially
Pracując samodzielnie rozwiąż test z
modułu 4 (obok podaję linki do testu oraz
do nagrania; umieściłam je też na
Teamsach)

linki do zadań
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych

https://drive.google.
com/file/d/1WWwuoNkmLABKBS5LIiYT5O1Z38kCXuf/view?
usp=sharing
https://drive.google.
com/file/d/1ecY_n3s75hUMfxb
U93xcH-Rrzry97fHi/view?
usp=sharing

link do wszystkich lekcji:

https://bit.ly/zadania2D

https://drive.google.
com/file/d/1Q3iGp7EpeIOjVmR
C9PSECQ4vLkeS6KtW/view?
usp=sharing

proszę Rodziców o dopilnowanie aby test
był pisany bez odrywania się od niego;
zazwyczaj uczniom zajmuje ok. 20 minut.
Proszę o zapisanie w ramce czasu, kiedy
dziecko rozwiązywało test (np. wtorek 99:30)
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Dokończ karty alfabetyczne L, M, N i
przekaż mi przez Teams lub mailem
Lekcja online w poniedziałek o 11.00,
wskazówki prześlę przez dziennik i/lub
Teams

zadania rozszerzone linki do zadań
rozszerzonych
Jako zadania rozszerzone polecam
wykonanie plakatu (może być również
mała prezentacja zamieszczona w
Teams) o oszczędzaniu wody i/lub
recyklingu. Podręcznik str. 104-105. Na
plakacie narysować i podpisać różne
przedmioty i przykłady recyklingu i
upcyklingu lub różne metody
oszczędzania wody. Zachęcam do
udostępnienia pracy przez Teams, ale
można też przysłać mailem.

