
Edukacja polonistyczna , klasa 2a, środa 24.06.2020r 

Temat: Temat: Bezpieczne wakacje 

1. Obejrzyj filmiki:  

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

https://www.youtube.com/watch?v=__2GIlSvh-o 

 

2. Naucz się na pamięć 2 i 3 zwrotki piosenki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

„Bezpieczne wakacje”  

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu 

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu 

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody 

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 

  

Już idzie lato, idą wakacje 

Będzie zabawa, będą atrakcje 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie 

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

  

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

  

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=__2GIlSvh-o


A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

3. Narysuj w zeszycie do j. polskiego plakat pt. Bezpieczne wakacje. Wykorzystaj, to czego 

dowiedziałeś się z filmików i piosenki.  

 

Edukacja informatyczna, klasa 2a, środa 24.06.2020r 

Temat: Pocztówka. Podsumowanie wiadomości i umiejętności.  

 

1. Wykonaj  wszystkie zadania nr  32 i 33 z płytki: „Oto ja”  

2.  Jeśli nie masz płytki skorzystaj z załączonych plików.  

3. Prace zapisz w swoim folderze.  

4. Obejrzyj filmik i zobacz, co się może wydarzyć, gdy zbyt wiele czasu  będziesz 

spędzać przy komputerze:  

https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk 

5. Porozmawiaj z rodzicami na temat niebezpieczeństw, z którymi możesz się spotkać 

w Internecie.  

 

 

Edukacja muzyczna, klasa 2a, środa 24.06.2020r 

Temat: Nauka piosenki pt. „Bezpieczne wakacje”  

1. Przeczytaj słowa piosenki. Naucz się śpiewać refrenu i 1 zwrotki 

„Bezpieczne wakacje”  

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu 

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu 

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody 

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk


Już idzie lato, idą wakacje 

Będzie zabawa, będą atrakcje 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie 

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

  

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

  

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

