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PONIEDZIAŁEK 23.03. 2020 r. 

edukacja polonistyczna: 

• Przeczytaj wiersz pt. Pobudka” - podręcznik str. 46. 

• Wykonaj zad. 1,2 i 5 na str. 58-59 w ćwiczeniach. Zapisz w zeszycie zdania, o których 

mowa w zadaniu 2. 

edukacja matematyczna: 

• Wykonaj zadania w ćwiczeniach -1,2 str. 25 i 3 str.26. 

edukacja plastyczna: 

• Narysuj na kartce ilustrację do wiersza p. „Pobudka”. 

wychowanie fizyczne: 

• Poćwicz skoki na skakance. Jeśli nie masz skakanki, wyjdź na podwórko i pokonuj 

niewielkie przeszkody terenowe, przeskakując przez nie. 

 

Platforma https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ 

 

• Posłuchaj audycji Polskiego Radia Historia pisma - azjatyckie manuskrypty 

WTOREK 24.03. 2020 r. 

edukacja polonistyczna: 
• Wykonaj zad. 2, 3,4 na str. 60-61 w ćwiczeniach. 

edukacja matematyczna: 

• Wykonaj zadania w ćwiczeniach -1,2, 3, 4 i 6 str. 27-28. 

edukacja przyrodnicza: 

• Zapoznaj się z nazwami roślin – podręcznik polonistyczny str. 49. 

wychowanie fizyczne: 

• Wybierz się na wiosenny spacer i spróbuj zaobserwować, jakie zmiany zaszły w 

przyrodzie w ciągu ostatnich tygodni. Może uda Ci się zaobserwować rośliny, o których 

była mowa w podręczniku. 

Platforma https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ 

Posłuchaj : 

Lekcja: „Piszemy teksty" (temat 105) Lekcja z e-podręcznika 

ŚRODA 25.03. 2020 r. 

edukacja polonistyczna: 
• Przyjrzyj się przebiśniegowi w podręczniku str. 50 lub w Twoim ogrodzie. 

• Napisz w zeszycie 6 zdań opisujących ten kwiat. 

 Pomogą Ci w tym pytania(zad.2 str. 50). 

• Przeczytaj opowiadanie pt. „Szafka skarbów”. 

edukacja matematyczna: 

• Wykonaj zadania w ćwiczeniach - cała str. 29. 

edukacja techniczna: 

• Wykonaj swój wynalazek z niepotrzebnych przedmiotów, np. plastikowych kubków, 

nakrętek, foliowych toreb, pudełek po herbacie itp. 

Platforma https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ 

Lekcja: „Czasopisma dla dzieci" (temat 106) Lekcja z e-podręcznika 

Obejrzyj bajkę „Agatka i Papiernik" 

 

 

 

 

 

CZWARTEK 26.03. 2020 r. 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
https://www.polskieradio.pl/18/4468/Artykul/2307257,Historia-pisma-azjatyckie-manuskrypty
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_24_105_p0
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_24_106_p0
https://vod.tvp.pl/video/agatka,agatka-i-papiernik,45840023


edukacja polonistyczna: 

• Wykonaj zadania w ćwiczeniach: zad. 1 str.62, zad. 1 i 2 str. 63. 

edukacja matematyczna: 

• Wykonaj zadania w ćwiczeniach - cała str. 30 

edukacja muzyczna: 

• Posłuchaj na YouTube piosenki pt. „Maszeruje wiosna”. Spróbuj zaśpiewać razem z 

muzyką. Możesz wyklaskać rytm lub wystukać go, używając dostępnych w kuchni 

narzędzi :-) 

wychowanie fizyczne: 

• Wiosna w piosence maszeruje...Ty też maszeruj ma spacer! 

• Wykonaj podczas spaceru proste ćwiczenia: podskoki na jednej nodze, skoki obunóż, 

pajacyki, podskoki z wymachami rąk, ćwiczenie tzw. zbieranie ziemniaków, zamień na 

zbieranie patyków na wiosenne ognisko:)) 

 

Platforma https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ 

Poćwicz liczenie 

Posłuchaj audiobooka „O zaczytanym niedźwiedziu" 

PIĄTEK 27.03. 2020 r. 

edukacja polonistyczna: 

• Przeczytaj opowiadanie pt. „Powódź” podr. str. 53-54. 

• Rozwiń zdania podane w zad. 1 - podręcznik str. 52. Zapisz je w zeszycie. 

edukacja matematyczna: 

• Wykonaj zadania w ćwiczeniach zad. 1 i 5 str. 31. 

 

Platforma https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/ 

Lekcja: „Szkolna gazetka" (temat 109) Lekcja z e-podręcznika 

Poćwicz liczenie 1 ;Poćwicz liczenie 2 

Karta pracy „Księgarnia" 

 

 

Szanowni Rodzice! 
Pracując z dzieckiem, proszę wziąć pod uwagę jego indywidualne możliwość. 
Dziecko, które pracuje wolniej, może wykonać mniej zadań danego dnia. 
Można rozłożyć podany materiał w dowolny sposób tak, aby zaproponowane przeze mnie 
zadania dawały możliwość jak najefektywniejszego przyswojenia nowej wiedzy i utrwalenia   
nabytych umiejętności. 
Jeśli jakieś zadanie sprawi dziecku problem, proszę je pominąć. Postaramy się omówić je 
po powrocie do szkoły. 
 
Pozdrawiam, 
Izabela Łyczkowska 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
https://szaloneliczby.pl/znajdz-skladnik-lub-odjemnik-do-50/
https://www.polskieradio.pl/18/7073
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_24_109_p0
https://szaloneliczby.pl/znajdz-skladnik-lub-odjemnik-do-50/
https://szaloneliczby.pl/pory-roku/
http://www.scholaris.pl/zasob/112669?eid%5b%5d=POCZ&sid%5b%5d=POL2&bid=0&iid=0&api=

