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język angielski Project time - All the things I can do

Karolina Szurek 
muzyka.
sp363@gmail.com

Obejrzyj filmik kilka razy, odgrywaj rolę tygrysa 
albo spotykanych zwierząt - mów razem z nimi https://www.youtube.com/watch?v=hA3ClzoslBo

Z kart memory zrobionych tydzień temu 
losuj po kolei i do każdej dopowiedz 
pasujący zwrot (np. wylosowałam "horse" 
dopowiadam "can run" albo "can't fly")

konsultacje online: 
skype 11-12:30 w 
czwartek, jestem 
jako muzyka.
gim81@gmail.com

Obejrzyj filmik, śpiewaj piosenkę razem z 
postaciami z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E

proszę robić w swoim tempie ćwiczenia w 
Activity Book z modułu 4

Przypominam o zrobieniu w zeszycie lub na 
kartce ćwiczenia nr 13 str. 56. Proszę o 
przesłanie zdjęcia wykonanej pracy

uczniowie klas 2c, którzych zeszyty są u 
mnie, mogą założyć nowy zeszyt albo 
umówić się ze mną na odbiór w szkole.

Wspólnie klasy 2c i 2d przygotują prezentację 
"I can...". Każdy uczeń przygotowuje jeden 
slajd. Można robić od razu on line albo 
przygotować na kartce i przesłać mi zdjęcie. 
Link do prezentacji jest obok, jest ona otwarta 
do edycji

https://docs.google.
com/presentation/d/1Gsr6O4R6FojsiAtwW

3asrXP7F7HYwnCPjqDF2WWBJkw/edit?
usp=sharingtydzień III 30.03-03.04

Religia- Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@g
mail.com Temat: Niedziela Palmowa

https://view.genial.
ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentat

ion-untitled-genially?
fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kA

yYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-
kUy3uw Rekolekcje dla dzieci

https://www.youtube.
com/watch?
v=pTyr8T7mZqE

Edukacja 
polonistyczna - 
Anna Michaluk 
anzdziaguz@o2.pl
Szczegółowy 
scenariusz lekcji 
przesłany na email 
klasowy.

Wtorek 31.03
Czytanie tekstu „Historia mody”. Wyszukanie w 
tekście najważniejszych informacji - 
(Podręcznik „Ala i Adam na tropach zaginionego 
skarbu”, str. 140-141). 
Skreślenie wyrazów, które nie pasują do opisu 
stroju Ćw.  „Zeszyt poszu-kiwacza skarbu”, str. 
41-42).  

Wyjaśnienie powiedzenia -  NIE SZATA 
ZDOBI CZŁOWIEKA.

Środa 01.04
Przeczytać rozdział „Zaginięcie Poli” Podręcznik 
„Ala i Adam na tropach zaginionego skarbu”, 
str. 142-144 
Ćw. „Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 45. 
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Edukacja zdrowotna Środa 01.04
Zróbmy sobie przerwę z zabawnym 
instruktorem.

https://www.youtube.com/watch?
v=tZzA_tbj1dY

https://www.youtube.com/watch?
v=t8e4Xtr5_W0

Czwartek 02.04
Na początek dzieci oglądają filmik o pracach 
wykonywanych wiosna w ogrodach i na polach.
Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 
102-103.
Ćwiczenia „Dziennik pisarza”, cz. B, str. 4-6.

https://www.youtube.com/watch?
v=I6EGdIPn8Lg
https://www.youtube.com/watch?
v=Wjo_Q1OYTmY

Ćw.„Dziennik badacza świata”, str. 38-39,
„Wycinanki”, karta Wiosna.
 1.Ułóż krótki wiersz o wiośnie.
2. Zilustruj jedno z  przysłów o wiośnie 
(może znasz inne)
„W marcu jak w garncu”
„Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz 
pole śnieg zawieje”

Piątek 04.02
Podręcznik „Radosne odkrywanie świa-ta”, str. 
104-106.

Krzyżówka wielkanocna 
https://wordwall.net/play/1100/692/506

https://wordwall.
net/play/1090/212/334
https://wordwall.
net/play/1068/897/937

Edukacja 
matematyczna
Szczegółowy 
szcenariusz z 
zadaniami do 
zeszytu przesłany 
na emali klasowy.

Wtorek 31.03
Porównywanie sum, różnic i iloczynów. Znaki: 
<, >, =.  - Ćw. „Na tropach matematyki”, cz. 2, 
str. 32-33.

Dodajemy i mnożymy. https://www.matzoo.
pl/klasa2/dodaje-i-
mnoze_9_605

Środa 01.04
Sprawdzanie odejmowania za pomocą 
dodawania Ćw. „Na tropach matematyki”  str. 
34 

Ćwiczymy tabliczkę mnożenia w zakresie 
50.

https://www.matzoo.
pl/klasa2/tabliczka-
mnozenia-w-zakresie-
50_9_103

Czwartek 02.04
Porównywanie sum i różnic – Ćw. „Na tropach 
ma-tematyki”, cz. 2, str. 35.

https://view.genial.
ly/5c2662c2a4eaa0309
7ce2280/interactive-
content-tajemnice-
krolowej-matematyki
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Piątek 04.02
Liczymy setkami.

Zapisz w zeszycie o jakiej liczbie myślę:
- ta liczba jest dwa razy większa trzystu.
- myślę o liczbie o 300 mniejszej od 800
- ta liczba podzielona przez 2 daje 200.
- ta liczba jest o 400 większa od 200.
- ta liczba jest o 300 mniejsza od 600.

Spróbuj wymyśleć 3 podobne pytania o liczby 
od 100 do 1000 i
zapisz je w zeszycie.

Ed. techniczna Motyl z origami https://www.youtube.com/watch?
v=FW0h3cO-mhg

Ed.muzyczna Nauka piosenki pt."Maszeruje wiosna". https://www.google.com/search?
client=firefox-b-d&q=piosenki+o+wio%

C5%9Bnie+dla+dzieci
Informatyka Agnieszka 
Szałaj  aszalaj@wp.pl

w programie Paint proszę o wykonanie rysunku 
o tematyce wielkanocnej

pracę proszę przesłać na adres 
aszalaj@wp.pl
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