
Czwartek  2IV- Rodzina 

Czy wczoraj udało Wam się zrobić psikusa ? Bo mnie tak.  

Jaki mamy teraz miesiąc? Który jest z kolei w ciągu roku? Wymień głośno  po kolei nazwy miesięcy. 

Język polski 

1.Przeczytaj tekst str.24 i 25 z podziałem na role(poproś  członka rodziny aby przeczytał z tobą). 

Wykonaj ćwiczenie 1 str. 46( ćwiczenie polonistyczne) 

2.Narysuj w zeszycie mały domek. Potem wokół niego napisz wyrazy, które kojarzy ci się z wyrazem 

rodzina.  

                        W klasie  2 IV 

 

3. Zapisz w kolejności alfabetycznej członków rodziny ( osoby mieszkające w domu). 

4.Otwórz ćwiczenia polonistyczne str.47 i rozwiąż krzyżówkę. Pomyśl   i później  opowiesz. 

5.Przepisz i dokończ zdania 

Mój tata lubi…… 

Moja mama lubi…… 

Jestem szczęśliwy/a gdy………. 

Marzeniem mojej rodziny jest…….. 

6.Obejrzyj krótki film na Youtube- zasady ortograficzne z  ó  

https://www.youtube.com/watch?v=iejzDaNJ7GA 

 

7. Przeczytaj informacje ZAPAMIĘTAJ (ćwiczenie str. 46) i przypomnij i zapamiętaj zasady pisowni 

wyrazów  z ó wymiennym. Wykonaj ćwiczenie 2.  

8.. Otwórz ćwiczenie Piszę- wykonaj ćwiczenia na str. 52.       

https://www.youtube.com/watch?v=iejzDaNJ7GA


 

 

Matematyka 

1.Wymień do 30 liczby nieparzyste i zapisz je w zeszycie 

            Zeszyt   2IV 

1,3,     itd. 

2. Otwórz podręcznik matematyczno - przyrodniczy str.30- wykonaj zadania 

3.Otwórz ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze-str. tylko 28 

4. Przepisz zadanie do zeszytu , rozwiąż i napisz odpowiedź 

                    Zadanie 

Ekspedientka rozdziela 27 główek kapusty do 9 skrzynek. Po ile główek kapusty będzie w każdej 

skrzynce? 

5. Jeśli masz możliwość  zagraj -mnożenie w zakresie 30 - 

https://wordwall.net/resource/1169927/matematyka-mno%c5%bcenie 

Zadaniem gracza jest zaprowadzić Robota do poprawnych wyników działań. Robotem kierujemy 

używając strzałek na klawiaturze komputera. Oczywiście nie możemy pozwolić, by Robot został 

zjedzony przez duszki. 

Informatyka- możesz włączyć płytę i zrobić zadania z wiosny albo następne 

Uczymy dzieci programowć-koduj z nami #5 

https://www.youtube.com/watch?v=z4Ug4EFt2tk 

NA  PIĄTEK PRZYGOTOWAĆ -  małą skarpetkę, ryż  lub coś innego sypkiego, sznurek, wstążkę, mazak, 

nożyczki. Będziemy robić zajączka wielkanocnego.  Jeśli ktoś nie może się połączyć , to na Youtube  

wpisze zajączek za skarpetki i na podstawie filmu może wykonać pracę. 

Dla chętnych-    gry z ó wymiennym 

https://wordwall.net/pl/resource/932864/wyrazy-z-%C3%B3 

https://wordwall.net/pl/resource/871685/polski/wyrazy-z-%C3%B3 

https://learningapps.org/view787382 
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