
Edukacja matematyczna, 28.05.2020r.klasa 2a 

Temat: Zabawy z liczbami 

1. Powtórz tabliczkę mnożenia i dzielenia do 50. Poćwicz też dodawanie i odejmowanie do 1000. 

Możesz prosić dorosłych, by Cię popytali, możesz pograć klikając 

w poniższy link albo wchodząc na inne strony: 

https://www.gry-matematyczne.pl/ufo-mnozenie-do-30.html 

2. Otwórz podręcznik matematyczno-przyrodniczy na stonie70 i rozwiąż zadanie 1 i 2. Obliczenia 

wpisz do zeszytu. 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń matematycznych LICZĘ, na stronie 72 i rozwiąż zadanie 6 

4. Otwórz ćwiczenia matematyczno-przyrodnicze na stronie 69 i rozwiąż zadanie 1.  

 

Edukacja polonistyczno-społeczna, 28.05.2020r, klasa 2a 

Temat: Emocje dobre, emocje trudne – ćwiczenia językowe w nazywaniu swoich przeżyć i uczuć. 

1. Obejrzyj filmik o emocjach: 

https://www.youtube.com/watch?v=-5uu3wXe1_U 

2. Przypomnij sobie, o jakich emocjach czytałeś w czwartek i piątek. 

Przeczytaj informacje na balonikach w podręczniku polonistyczno-społecznym na stronie 60 i 61. 

3. Wykonaj wszystkie zadania na stronie 50 i 51 w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych. 

4. Wykonaj także ilustrację w zeszycie pokazującą dzieci (lub same buźki) odczuwające różne emocje. 

UWAGA! Wybierz sobie do wykonania  jedną pracę z dwóch podanych ( plastyczną lub techniczną),  

ale filmiki pooglądaj wspólnie z rodziną. Jedną z prac wyślij do pani Aliny . 

Edukacja plastyczna, 28.05.2020, klasa 2a 

Temat: Ja i moja rodzina- kredka  

 

1. Narysujcie członków  swojej rodziny. Pamiętajcie o zachowaniu proporcji. Jeśli rysujemy kogoś w 

oddali, to jest on mniejszy, ponieważ znajduje się na dalszym planie. To, co jest na pierwszym planie, 

jest zawsze większe. Postacie mają swoje charakterystyczne cechy: kolor włosów, oczu, wzrost i 

musicie to uwzględnić w swojej pracy. Rozplanujcie  swoją pracę na całej powierzchni kartki. Rysując 

postaci, zwracajcie uwagę na proporcje i dobór koloru.  

Porozmawiaj z rodziną o swojej pracy. Zwróć uwagę  uwagę pomysłowość, oryginalność i staranność. 

Porozmawiaj o sytuacjach przedstawionych na „obrazach”. Zwracaj uwagę na to, czy rodzina 

przedstawiona jest razem i co robi?  

 

Edukacja techniczna, 28.05.2020, klasa 2a 

Temat : Lepienie z plasteliny – ja i moja rodzina. 

 

1. Ulep z plasteliny siebie wraz ze swoją rodziną w dowolnej sytuacji. Ustaw prace na tekturce.  



Porozmawiaj z członkami rodziny o tym jakie więzi łączą członków Waszej rodziny, jakie emocje 

czasami pojawiają  się miedzy członkami rodziny? 

 

 Pooglądajcie wspólnie z rodziną  filmik o emocjach  

https://www.youtube.com/watch?v=-5uu3wXe1_U 

https://www.youtube.com/watch?v=k2xH0mUEc_0 

 

Posłuchajcie wspólnie  piosenek  

https://www.youtube.com/watch?v=DcI4zA9qxP0 

https://www.youtube.com/watch?v=3ijpFkqve9I 
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