
Klasa 2  06.04.-08.04.20r 

 W tym tygodniu w dalszym ciągu  pracujemy z tekstami z e podręcznika -Gra w kolory częśd 3 

Flipbookiwww.mac.pl-o Wielkanocy   , poznajemy zwyczaje i tradycje wielkanocne, dwiczymy 
czytanie , utrwalamy umiejętnośd mnożenia i dzielenia, obliczenia pieniężne, rozwiążemy krzyżówki i 
łamigłówki. Powodzenia ,w razie potrzeby służę pomocą .Po wykonaniu prac proszę o przesłanie 
zdjęd smsem albo na maila. Dziękuję . 

Poniedziałek 06.04.20r 

Temat: Wielkanoc w innych krajach. 

Zapisz datę i temat w dużym  zeszycie i jak zwykle narysuj pogodę . Następnie przeczytaj lub 

posłuchaj jak czyta mama czytankę ze str. 86. Dowiesz się z niej o zwyczajach świątecznych w innych 

krajach. Staraj się zapamiętad jak najwięcej gdyż  te informacje będą potrzebne do wykonania  w 

zeszycie dwiczeo  dw. 1, 2 ze str.46. Brawo!!!   

Wielkanoc to też zakupy , niestety teraz ograniczone .Ale Ty możesz dokonad obliczeo pieniężnych w 

dwiczeniu z matematyki na str. .52 dw. 4,5 

Edukacja społeczna-porozmawiaj z rodziną o tradycjach wielkanocnych w Twoim domu, czy w Twoim 

koszyczku wielkanocnym będzie baranek z masła, szynka , jajko, babka a może jeszcze inne rzeczy . 

Ustal z mamą w jakich pracach domowych możesz jej pomóc. Będzie to miło spędzony wspólny czas.  

A na koniec naszej pracy zabawa gimnastyczna w podawanie i łapanie woreczka, ringa a może małej 

piłki – zależy czym dysponujesz w domu. Oczywiście zaproś kogoś do zabawy. 

Dziękuje za współpracę i życzę miłego dnia. 

 

Wtorek  06.04.20r. 

Temat :Wielkanoc w innych krajach –cd. 

Witam , jak zwykle zapisz datę , temat i pogodę w dużym zeszycie.. Przypomnij sobie czytankę z dnia 
wczorajszego. Przeczytaj głośno nazwy krajów jakie w niej występują . Spróbuj przepisad je do 
zeszytu. Zwród uwagę ,że zaczynają się one wielka literą .Teraz zaznacz kolorem  wielkie litery i 
przepisz do zeszytu notatkę : 

NAZWY KRAJÓW PISZEMY WIELKĄ LITERĄ 

Teraz spójrz do dwiczenia matematycznego na str.53 i wykonaj  dwiczenie 1,2. Przy pomocy 
ciekawych zadao utrwalisz sobie mnożenie i dzielenie . Oczywiście możesz korzystad z tabliczki 
mnożenia. Poproś  domowników o sprawdzenie  twojej pracy. Życzę wytrwałości i powodzenia. 

https://www.mac.pl/flipbooki#ew


A teraz zadanie z przyrody którego efekt przyozdobi stół wielkanocny. Przygotuj nasiona rzeżuchy , 
talerzyk lub jakąś podstawkę , watę lub waciki kosmetyczne. Rozłóż watę lub waciki na talerzyk, 
podlej wodą a następnie zasiej nasionka . Postaw w słonecznym miejscu. Podlewaj po troszku  swoją 
rzeżuchę codziennie a na święta będzie pięknie zielona i będzie ozdobą wielkanocnego śniadania. 

Dziękuję!! I życzę miłego dnia.  

 

Środa 07.04.20r. 

Temat: Wesoły dzieo. 

Oczywiście tak jak co dzieo zapisz datę ,temat i narysuj pogodę. 

Dziś w związku z tym ,że jesteśmy trochę smutni bo dużo ludzi choruje i nie możemy chodzid do 
szkoły i spotykad się z kolegami proponuję wiersz pt,, Prima aprilis” .Myślę ,że doskonale wiesz  co 
oznacza ten tytuł . Jest to dzieo  gdy możemy troszeczkę oszukiwad i robid śmieszne kawały . Co 
prawda ten dzieo już był bo przypada 1 kwietnia ale dla przypomnienia możesz przeczytad ten 
śmieszny wiersz i nauczyd się go pięknie czytad. Oczywiście koniecznie przeczytaj go mamie. 

Następnie wykonaj w dwiczeniach z j. polskiego dw.1,2 na str. 47. Poznasz kilka przysłów związanych 
ze śmiechem. Mam nadzieje ,że poprawią Ci nastrój. 

A na zakooczenie wykonaj  swoją własna pisankę .Przygotuj ugotowane jajko, pisaki ,farby , krepę  i 
inne ozdobniki .Ozdób jajko wg własnego pomysłu. Możesz tez ugotowad jajko w łupinach cebuli , 
będzie miało wtedy piękny brązowy kolor. Możesz też ugotowad dwa jajka –jasne i ciemne. Jedno 
jajko obrad i pokruszyd skorupkę na małe kawałki . I te kawałki przyklejad do drugiego jajka. Liczę na 
ciebie , myślę ,że masz mnóstwo pomysłów i wykonasz piękną pisankę .Proszę o przesłanie jej zdjęcia. 

 

 

A na koniec życzę Tobie i całej Twojej rodzinie , 
wesołych , spokojnych a przede wszystkim zdrowych 
Świąt Wielkanocnych !!! 



 

 


