
Edukacja polonistyczna , klasa 2a, czwartek 25.06.2020 r 

temat : Czytamy ze zrozumieniem. Samodzielnie pracujemy z tekstem  

1. Otwórz ćwiczenia polonistyczne PISZĘ na podanych stronach i wybierz sobie jeden tekst, 

który samodzielnie przeczytasz i opracujesz.  

2. Oto strony i ćwiczenia: strona 43 zad. 1 lub strona 46 zad. 3 lub  strona 56 zad. 1 lub strona 

70 zadania 4 lub strona 73 zad. 1lub strona 65 zad. 3 

3. Następnie otwórz ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz.4  na stronie 64 i rozwiąż 

krzyżówki.  

Zadania na wakacje  

1. Wypocznij wyśmienicie       

2. Korzystaj z pięknej pogody, przyrody i uroków naszego kraju, baw się, uprawiaj sport. 

3. Wyjeżdżaj, zwiedzaj, doświadczaj, ucz się, ale pamiętaj również o bezpieczeństwie 

 oraz o obostrzeniach związanych z koronawirusem. Nie zapominaj, że nadal musisz dbać o 

higienę i swoje zdrowie.  

4. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w ruchu ulicznym oraz numerach alarmowych dla naszego 

bezpieczeństwa np. 112, 997, 998, 999 

5. Pamiętaj również o tym,  aby czytać i czasami coś policzyć, nie tracić kontaktu z książką       

                        DO ZOBACZENIA W 3 KLASIE. WRÓĆCIE ZDROWI, WYPOCZĘCI I ZADOWOLENI       

 

Edukacja matematyczna, klasa 2a. 25. 06.2020r czwartek  

Temat : Utrwalamy działania w zakresie czterech działań matematycznych – zadania różne.  

1. Otwórz ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze na  stronie 96 i wykonaj zadanie 1. 

2. Następnie otwórz ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze i sprawdź  jakie zadania w tych 

ćwiczeniach zostały pominięte lub zapomniane i niewykonane.  Znajdź kilka takich zadań i 

wykonaj tyle ile dasz radę w przeciągu godziny lekcyjnej trwającej 45 minut. Zastanów się, czy 

tempo Twojej pracy jest dość dobre, szybkie czy wolne? Czy czujesz się na siłach samodzielnie 

wykonywać zadania z ćwiczeń dla klasy 2 kończąc właśnie klasę drugą? Sam dokonaj oceny 

swoich możliwości i sił. 

3. Zastosuj na czas wakacji powyższe i propozycje ZADAŃ na wakacje i pamiętaj, że są strony 

matematyczne w Internecie z ciekawymi zadaniami na nudne, szare i deszczowe dni 

wakacyjne.  

 

Plastyka/ technika klasa 2a. 25.06.2020r czwartek 

Temat: Plakat pt. : „Bezpieczne wakacje”  

1. Namaluj, narysuj lub wyklej na dużej kartce plakat na temat tego jak bezpiecznie spędzić 

wakacje.  Opowiedz rodzicom na co zwróciłeś/ łaś uwagę i o czym należy pamiętać, aby 

Rodzice byli spokojni, że wiesz jak zadbać o siebie w różnych sytuacjach.  

2. Plakat wszystkie chętne dzieci wysyłają na mój email. Gdy nazbieramy dużo prac 

umieścimy je na stronie szkoły .  

 

 Zdrowych i bezpiecznych wakacji       



 


