
Edukacja polonistyczno-społeczna, klasa 2a, 27.05.2020r 

Temat: Jak mówić i pisać, by wyrazić uczucia? Poznajemy zdrobnienia i spieszczenia.  

1. Obejrzyj piękną bajkę o uczuciach. 

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

2. Odpowiedz na pytanie: Które uczucie jest najważniejsze dla człowieka? 

Porozmawiaj o tym z rodzicami. 

3. Otwórz podręcznik polonistyczno-społeczny na stronie 60 i przeczytaj zagadki z baloników. 

Odpowiedz na pytania pod zagadkami. 

4. Wykonaj polecenie 5 w podręczniku na stronie 61. 

5. Otwórz ćwiczenia polonistyczno-społeczne na stronie 48 i 49 i wykonaj wszystkie zadania. 

Uważnie przeczytaj informacje w ramkach: Zapamiętaj! 

6. W zeszycie zadań PISZĘ zrób ćwiczenie 1 i 2, na stronie 77. 

 

Edukacja matematyczna, klasa 2a, 27.05.2020r 

Temat:  Zegar i obliczenia zegarowe.  

1.  Znasz już zegar, budowę zegara i potrafisz odczytywać godziny. Jednak zegar i obliczenia 

zegarowe zwykle są trudne do opanowania, dlatego dziś małe przypomnienie.  

Obejrzyj filmiki i przejdź do zadań utrwalających  w podręczniku i ćwiczeniach.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_AlMYmWo18  zegar i jednostki czasu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iMis_i_813A  odczytywanie godzin na zegarze  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TFZi01P3W34 powtórka z zegara  

2. Otwórz ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze na stronie 65 i wykonaj zadanie 3 oraz na 

stronie 75 i wykonaj zadanie 1,  

3. W ćwiczeniach  LICZĘ  wykonaj zadanie 5 na stronie 71 

4. W ćwiczeniach  LICZĘ  CHĘTNI UCZNIOWIE wykonają na stronie 74 zadanie 3.   

 

      Dziś  CHĘTNI UCZNIOWIE odeślą zadanie do Pani  na dodatkową oceną za aktywność.  

       Każdy ma szansę wykazać się chęciami :) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n_AlMYmWo18
https://www.youtube.com/watch?v=iMis_i_813A
https://www.youtube.com/watch?v=TFZi01P3W34


Edukacja muzyczna , klasa 2a, 27.05.2020r.  

Temat: Bajkowa muzyka. Słuchamy muzyki, improwizujemy ruchem.  

1.Posłuchajcie/ przeczytajcie Muzycznej bajki o smoku E. Grieg W grocie Króla Gór. 

 

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, w dalekiej krainie, żył sobie bardzo 

wesoły i sympatyczny smok, który miał wielką pasję – uwielbiał biegać! A ponieważ był to bardzo 

wielki smok, a jego tupiące łapy wydobywały bardzo głośne dźwięki, czasem wywoływał postrach 

wśród innych mieszkańców krainy. Potrafił biegać tak szybko, że czasami mieszkańcy krainy musieli 

przed nim uciekać, bo biegnąc, w ogóle ich nie zauważał i nie patrzył pod swoje łapy! Chowali się pod 

wielkie kamienie, uciekali do swoich domów lub wdrapywali się na gałęzie najwyższych drzew. (…) 

 

Posłuchajcie nagrania muzycznego i spróbujcie rękami na ławce wygrać rytm kroków, które stawiał 

smok. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPdPeqG7bd0     W Grocie Króla Gór 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb6JcI46wQ8   widowisko baletowe w Grocie Króla Gór 

Zwróć uwagę na kroki smoka  

2.  Zastanów się jakie możesz dopisać/ dorysować  zakończenie do muzycznej bajki o smoku – 

pomyśl, a następnie narysuj je na kartce.  

 

3. Posłuchaj innego wykonania tej samej bajki muzycznej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjIWWtybs98    

  

https://www.youtube.com/watch?v=IHTrv-KaWhc 
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