Zdalne nauczanie 3.04.2020r.
Moja kochana klaso druga!!!
Plan na dziś jest taki….:-)
Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie Jak dbać o wzrok
Zaczynamy!
Umyj ręce i przygotuj swoje miejsce do nauki. Przygotuj Elementarz, zeszyt
do polskiego i matematyki, piórnik.
Zadania dla Ciebie na dzisiejszą lekcję:
 przeczytasz tekst samodzielnie oraz z podziałem na role
 wypowiesz się na temat wysłuchanego tekstu i własnych
doświadczeń
Zatem ... zaczynamy.
 Na początek zagadka
Są różnego koloru, nie zależą od naszego humoru. Każdy człowiek je ma, a
czasem nosi na nich szkła.
( Podpowiedź : sprawdź kolor swoich w lustrze)
1. Otwórz Elementarz na str. 40 i 41.
Wysłuchaj wiersza klikając w link:
https://www.youtube.com/watch?v=WHSotVqGVAg
 Teraz głośno przeczytaj wiersz ( a popołudniu poproś kogoś z
bliskich i przeczytajcie razem z podziałem na role). Pamiętaj o
odpowiedniej intonacji i znakach interpunkcyjnych !
 Opowiedz o sowie i jej trybie życia z wykorzystaniem określeń mądra,
uczona, uparta, nierozsądna.

2. Rozwiąż zadania w ćwiczeniu z języka polskiego na stronie 51-52 (zad. 1
,2,3 i 4, 5).

3. Przypomnij sobie pisownię z ó niewymiennym i wykonaj jak możesz 1
część quizu
https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-ii/jezyk-polski/ortografia/oniewymienne/
4. Spójrz na poniższe zdanie.
Zobacz w jaki sposób zostało rozwinięte.
Spróbuj rozwinąć w ten sam sposób podane zdania.
Zapisz je w zeszycie.
Temat Układam zdania zlożone.
Adaś gra.
Maja ogląda.
Paweł układa.
Kuba czyta.

5.Dodatkowo dla chętnych strona e podręcznik 103
"Mam sokoli wzrok" polecam warto zajrzeć
podaje link
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_23_10
3_p0

Matematyka
https://www.youtube.com/watch?v=jFPOJo7Wncc&fbclid=IwAR1IPbyAv2
O1sPM5V7tpfyLhPXm-dxSI6zqgWfh9OumYFm82Ixd_0Rt3vdE












Otwórz podręcznik s. 22
Policz ile kulek wysypało się z maszyny, licz kulki w każdym kolorze.
Weź patyczki (fasolki, guziki lub inne liczmany) i odliczaj, grupuj po 10, jak
w ćw. 2.
2. Posługując się liczmanami licz kolejno:
od 50 do 65
od 90 do 74
dziesiątkami od 100 do 10.
3. Rozwiąż zagadki w ĆW s. 34 ćw. 1, 2.
4. Weź metr krawiecki lub stolarski i 2 klamerki do bielizny:
przypnij klamerkę na liczbie 40, patrząc na metr wymień dziesiątkami
liczby do 100
przypnij 1. klamerkę na liczbie 75 a 2. na 58 i wymień liczby większe od 58,
ale mniejsze od od 75. Czy liczby 75 i 58 też wymienisz?
wykorzystaj metr i klamerki do ćw. 4 i 5 s. 34
5. Otwórz zeszyt matematyczny i zapisz:
Lekcja
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10 - dziesięć
20 - dwadzieścia
30 - trzydzieści
40 - czterdzieści
50 - pięćdziesiąt
60 - sześćdziesiąt
70 - siedemdziesiąt
80 - osiemdziesiąt
90 - dziewięćdziesiąt
100 - sto
Pozdrawiam
p. Agata

