Klasa II

26 czwartek marca
„Basia i pieniądze”.
1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika pt. ” Basia i pieniądze”
2. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:
Dlaczego mama zdenerwowała się gdy Basia i Janek oddalili się od niej w sklepie?
Jak należy zachować się w sklepie podczas robienia zakupów?
Co to znaczy „ promocja” i „gratis” ?
Co musisz zrobić jeśli zgubisz się w sklepie?
Co musisz zrobić jeśli zaczepi cię ktoś obcy?
3. Wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 str. 20/21 w ćwiczeniach polonistycznych
PISZEMY OGŁOSZENIE
Ogłoszenie powinno zawierać odpowiedzi na pytania:
Gdzie?
Kiedy?
Co się stało?
Czym charakteryzuje się przedmiot ogłoszenia?
Jak skontaktować się z autorem ogłoszenia?
PAMIĘTAJ
PISZ KRÓTKO
Ogłoszenie- wzór
Dnia 10 marca po południu, na ulicy Próchnika, zaginął rudy, mały kotek
na lewym uchu. Znalazcę proszę o kontakt pod numerem telefonu 012 345 678

z białą łatką
Kasia

Zgodnie z poleceniem wykonaj ćwiczenie 6 str.22 w ćwiczeniach polonistycznych.
Dla chętnych zadanie 4 i 5 str.21 w ćwiczeniach polonistycznych.
Matematyka
Przypomnij sobie figury geometryczne

KWADRAT
Wykonaj ćw. 1 s. 18

PROSTOKĄT

KOŁO

TRÓJKĄT

Zobacz jak zaznacza się kąt prosty w figurze geometrycznej

Wykonaj ćw. 2 i 3 s. 18 oraz 4 s. 19 (model kąta prostego to prostokątna kartka papieru, jej róg
to „kąt prosty”
Przeczytaj informację od Noni
Wykonaj ćw. 6 s. 19 ( pamiętaj, że mierząc linijką przykładamy ją „od zera”)
Powodzenia !!!

30 marca 2020 r.- Ekologiczne zakupy
1.
Przeczytaj tekst ze strony 23 z podręcznika „ Śmieci wokół nas”
Dowiedz się więcej! Przeczytaj ile czasu rozkładają się różne śmieci wytwarzane przez
człowieka.
Ile czasu rozkładają się śmieci?
Papier – 2-3 tygodnie
Skórka pomarańczy – ok. 6 miesięcy
Karton po soku lub mleku –ok. 5 lat
Puszka –ok. 200 lat
Butelka plastikowa – ok.400 lat
Styropian –ok. 50 lat
Szklana butelka – ok. 4000 lat
Guma do żucia =ok. 5 lat
Torebka foliowa –od 100 do 400 lat

1. Zastanów się gdzie twoja rodzina najczęściej robi zakupy i w jaki sposób je pakuje?
2. Zastanów się, co można zrobić, aby zmniejszyć liczbę torebek jednorazowych
przynoszonych ze sklepu ?
3. Przeczytaj wiersz M. Strzałkowskiej pt. „ Lekcja” ze strony 24.

4. Naucz się czytać tekst.
5. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str.23 z ćwiczeń polonistycznych.
6. Przypomnij sobie jakie śmieci wrzucamy do żółtego, jakie do niebieskiego a jakie do
zielonego pojemnika? Jakiego koloru jest pojemnik na odpady mieszane? Dlaczego należy
segregować śmieci?
7. Przeczytaj wyrazy z „ ż” znajdujące się na stronie 25 w podręczniku.
8. W zeszycie do języka polskiego zapisz pary wyrazów:
wstążka- wstęga
książka- księga
twarożek- twaróg
rożek – róg
„Ż” piszemy gdy w wyrazie pokrewnym wymienia się na „g”. Spójrz na informację
w podręczniku na stronie 98.
9. Wykonaj ćwiczenia 3, 4 i 5 ze strony 24.
10. Wykonaj ekologiczne zwierzę według instrukcji na stronie 25
w ćwiczeniach polonistycznych.
11. Spróbuj samodzielnie wykonać zadania z Noni, poproś rodziców aby sprawdzili z czym
masz kłopot.
Matematyka

Najpierw dla wprawy i przypomnienia wykonaj obliczenia w ćw. 1 s. 22
W tym temacie wprowadzone są nowe treści matematyczne.
Najpierw przypomnij sobie liczby dwucyfrowe i miejsce dziesiątek i jedności

47

jedności

dziesiątki
Teraz mamy dodać dwie liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Do wyboru
są trzy sposoby . Proponuję nauczyć się jednego sposobu – dodawanie pełnych dziesiątek do
pełnych dziesiątek, a następnie jedności do jedności
czyli sposób 1
38 + 24 = 30+20+ 8+4 =50+ 12= 62
dodajemy dziesiątki

jedności.

Spróbuj wykonać ćwiczenie 3, ale możesz je wykonać sposobem 1( dziesiątki do dziesiątek,
jedności do jedności)
„ Zwiedzamy”

31.03.2020 r.

1. Zapoznaj się z tekstem opowiadania „ Zwiedzamy zabytki”
2. Wykonaj ćwiczenia 1 2 i 3 str.28

3. Dla chętnych:
Wejdź w wyszukiwarkę google i wyszukaj wiadomości o zabytkach Krakowa. Jeśli
możesz znajdź i obejrzyj film o Krakowie.
Wymyśl ćwiczenia na rozgrzewkę i spróbuj wykonać je w domu.
Matematyka
Ćwicz nową umiejętność ( dodawanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu
dziesiątkowego ) wykonaj ćw. 4 i 5 s. 23
Na koniec zadanie łatwiejsze – Zaprowadź Igora do muzeum – ćw. 1. 24
Ćwicz w dodawanie w zeszycie od matematyki. Przepisz i oblicz:

25+66=
56+37=
48+38=
69+26=
Jeśli masz ochotę, możesz wykonać ćwiczenia dodatkowe dla chętnych




ćw. 7 s.19
ćw. 2 s. 24
szczególnie polecam matematyczne ćwiczenia rozumienia tekstu ćw. 6 s. 25.

