
Edukacja matematyczna, 10.06.2020, klasa 2a 

Temat : Rozwiązujemy różne zadania tekstowe.  

1. Obejrzyj dla przypomnienia 6 minut proponowanego filmu, aby przypomnieć sobie w jaki 

sposób rozwiązujemy zadania z treścią.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4L7Vg-Npm4 

 

2. Następnie poniższe, zaproponowane zadania wykonaj w zeszytach.  

 

3. A teraz otwórz podręcznik matematyczny i rozwiąż w zeszycie zadania 1,2 i 3  ze strony 76. 

Pamiętaj, aby zapisać obliczenia i odpowiedzi.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4L7Vg-Npm4


Edukacja polonistyczna ,10.06.2020, klasa 2a 

Temat: Powtarzamy pisownię  wyrazów  z „rz”. 

1. Obejrzyj filmiki ortograficzne 

https://www.youtube.com/watch?v=6UJxhga6XOc lub 

 https://www.youtube.com/watch?v=dBJ1a06TUEM 

2. Następnie w zeszycie do j. polskiego wypisz jak najwięcej wyrazów z „RZ” i sprawdź sam 

siebie ( pisownię wyrazów z rz) korzystając z filmików.  

3. Ułóż 6 zdań z wybranymi wyrazami z „RZ”, zapisz wszystkie w zeszycie. 

4. Otwórz ćwiczenia PISZĘ na stronie 75 i wykonaj zadanie 3 oraz na stronie 80 zadanie 7.  

 

Edukacja plastyczna, 10.06.2020, klasa 2a  

Temat : Pole – praca plastyczna Ze Skrzatem Borówką.  

 

1. Wczoraj oglądałeś/łaś filmik o polu ze Skrzatem Borówka. Dziś wróć do wiedzy o polach i 

spróbuj samodzielnie wykonać takie małe, własne pole w domu lub bawiąc się na działce lub 

w ogrodzie.  

2. Obejrzyj film instruktażowy, przygotuj potrzebne materiały i baw się dobrze z pomysłem 

Skrzata Borówki       

https://www.youtube.com/watch?v=_JBVNJXCaQ4 

3. Druga propozycja to praca plastyczna kredkami. Narysuj pole tak, aby widać było na nim 

kolorowe prostokąty zasiane różnymi zbożami i obsadzone różnymi roślinami. Możesz na 

rysunku umieścić poznane zwierzęta. Zdjęciem swojej pracy możesz pochwalić się na naszej 

klasowej  grupie Whatsapp .  

 

 

Edukacja muzyczna,  10.06.2020, klasa 2a 

Temat: Utrwalamy wiadomości, słuchamy piosenek.  

 

1. Posłuchaj i odgadnij  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rXaURvBhjsI   oraz  

           https://www.youtube.com/watch?v=eVPhhfQ9Xuc 

          https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

2. Pobaw się i spróbuj rozpoznać fragmenty muzyki z bajek i filmów dla dzieci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mWSl-l9vBQs 
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3. Posłuchaj piosenek o tacie, gdyż niebawem święto Taty  

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

https://www.youtube.com/watch?v=CxYLoa3Fgz8 

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

 

Może samodzielnie nauczycie się piosenki dla taty ? 
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