
Plik 11.(28IV,29IV) 

 

Drogie dzieci, 

Za nami 6 tygodni zdalnego nauczania, przed nami kolejne 4. Może spotkamy się w maju - 

czerwcu, czas pokaże.  Do tej pory nie ma innego wyjścia, tylko  stosować się do zaleceń i 

obowiązkowo uczymy się w domu. Musimy  dbać o siebie i o swoje rodziny. 

UWAGA!!!  Czytajcie ze zrozumieniem moje polecenia- zapisujcie w zeszytach 

TYLKO TO, o co proszę.  Jeśli piszę: Przeczytaj, to znaczy TYLKO PRZECZYTAJ.  

 

Wtorek 28 IV 

 opowiesz i przepiszesz opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej, 

 podkreślisz rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, 

 narysujesz kota, 

 obejrzysz film edukacyjny 

 

edukacja polonistyczna 

W poprzednim tygodniu uczyliście się pisać opowiadanie. Mieliście opowiedzieć o 

przygodzie Helenki. Korzystaliście z ilustracji, pytań oraz z czasowników. Dzisiaj - utrwalanie 

tej umiejętności.  

Polecenie 1. 

Zaloguj się do e-podręczników. Wybierz Elementarz kl.2, cz.3. Otwórz na str. 76. 

Obejrzyj  trzyczęściową historyjkę obrazkową o przygodzie kotka. Opowiedz:  Co się 

wydarzyło? Pamiętaj o trzyczęściowej budowie opowiadania: 

1.Kiedy i gdzie to się działo? (wstęp) 

2.Co się wydarzyło? (rozwinięcie) 

3.Jak to się skończyło (zakończenie) 

 

Polecenie 2. 

Otwórz Elementarz na str. 77. 



Na tej stronie masz napisane gotowe opowiadanie. Poszczególne części opowiadania są 

zaznaczone kolorami: 

 jasnozielony- wstęp, 

 jasnożółty-rozwinięcie, 

 jasnoniebieski- zakończenie 

Wyjmij zeszyt do języka polskiego. Zapisz w nim: Lekcja, 28.04.2020r. 

Temat: Przygoda kotka – opowiadanie 

 

Ładnie przepisz do zeszytu całe opowiadanie. (Nie przepisuj pytań! Każdą część (wstęp, 

rozwinięcie, zakończenie) zapisuj od nowej linijki i od akapitu.) 

 

Polecenie 3. 

 przeczytaj swoje opowiadanie, 

 podkreśl  w nim czerwoną kredką wszystkie czasowniki (nazwy czynności) (UŻYJ 

LINIJKI), 

  niebieską kredką  rzeczowniki (nazwy osób, zwierząt, roślin i rzeczy), 

 zieloną kredką  przymiotniki ( odpowiadają na pytania: jaki?,  jaka?, jakie?) 

Polecenie 4. 

Prześlij zdjęcie opowiadania z podkreślonymi rzeczownikami, czasownikami, 

przymiotnikami.  

 

 

 

 

 

 

 

 



edukacja  plastyczna 

 

Temat: Kotek- rysunek 

 

Polecenie 1.  

Obejrzyj bajkę  ,,Przygody Kota Filemona - Kwiecień – plecień” 

Link:    https://www.youtube.com/watch?v=UYcc84Ne27Y    

 

Polecenie 2. 

Na dowolnej wielkości kartki narysuj kotka. 

 kotek ma być duży, na całą kartkę, 

Pochwal się swoją pracą. 

 

Jeżeli  nie masz pomysłu na wykonanie zadania, obejrzyj film instruktażowy 

https://www.youtube.com/watch?v=xSZ8nNKr_3U   ,,Jak narysować kotka? Rysuj z Tadziem I 

Lulek. TV” 

Teraz na pewno się uda! 

Miłego rysowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYcc84Ne27Y
https://www.youtube.com/watch?v=xSZ8nNKr_3U


Środa 29 IV 

 

 przeczytasz ze zrozumieniem tekst informacyjny, 

 omówisz cykl rozwojowy niektórych zwierząt, wykonasz ćwiczenia utrwalające 

wiedzę przyrodniczą, 

 wykonasz ćwiczenia ortograficzne, 

 rozwiążesz  zadania tekstowe na dodawanie w zakresie 100,  

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

 

Polecenie 1. 

Zaloguj się do e-podręczników. Wybierz Elementarz kl.2, cz.3. Otwórz na str. 78 - 79 

Obejrzyj ilustracje o rozmnażaniu: 

1. ssaków( psy).  

2. ptaków ( jaskółka) 

3. płazów(żaby) 

4. owadów(motyl rusałka pokrzywnik) 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 29..04.2020 r. 

Temat: Jak rozmnażają się zwierzęta? 

 

Polecenie 2. Ustnie: 

Przyjrzyj się zdjęciom w podręczniku i uzupełnij ustnie tabelę według wzoru: (+-tak) (- nie) 

                     Zwyczaje zwierząt  ………………………… ptaki ssaki 

znosi jaja   
rodzi młode   

opiekuje się młodymi   
karmi młode własnym mlekiem   

karmi młode innym pokarmem   

 



Polecenie 3. 

Zapisz pasujące przykłady znanych ci zwierząt. Skorzystaj między innymi z informacji w 

podręczniku: 

W zeszycie: 

znoszą  jaja: ……………………….., ……………………….., ………………………. 

budują gniazda: ……………………, ………………………….., ………………………… 

opiekują się młodymi: ……………………………….., ……………………………., ……………………… 

składają jajeczka i pozostawiają je bez opieki: …………………….., ………….…….., ……………… 

 

PRZERWA 15-minutowa 

 

Polecenie 4.  

PRZECZYTAJ   list od Pani Wiosny do dzieci. Uzupełnij USTNIE wykropkowane miejsca 

brakującymi literami.  

LIST: 

Witajcie, Drogie Dzieci! 

 Pięknie mnie p…ywitałyście. W podzięce p…yniosłam Wam p….ebiśniegi i 

p…ylaszczki, kolorowe t…lipany i ż..łte żonkile. Pracowite p….czoły już niedługo 

wylecą z  …li do sad..w  pełnych kwitnących d… ew owocowych.  

 Dziękuję Wam za bu…ki lęgowe dla ptak…w  i bocianie gniazda. Miło 

będzie podziwiać młode bociani…tka i inne piskl…ta. A sprytne jask…łki będą 

kręcić k…łka i zniżać lot p…ed deszczem. Usiądźcie na parkowej ła…ce, 

posłuchajcie głos…w  ptak...w.  P...yjrzyjcie się roślinom budzącym się do życia.  

Weźcie do rąk l..pę i badajcie moje tajemnice. 

 Pozdrawiam Was serdecznie, powodzenia, dobrej zabawy.     

                                                                                       Pani Wiosna                       

                                                                                                                                                                            



Polecenie 5. 

Wypisz z listu Pani Wiosny do dzieci wszystkie podkreślone wyrazy, wpisz brakujące litery.  

 

Brawo!   

 

 

 15 minut przerwy 

                                                                                  

edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1.  

Zaloguj się do e-podręczników, wybierz Matematyka kl.2, cz.2. Otwórz na str. 37. 

Polecenie 2.  

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja 29IV 2020 r. 

 

Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe 

Wykonaj zadania. Rozwiązania zapisz w zeszycie. 

 

Str.37, zad.2 

…………………………….. 

Str.37, zad.3  

……………………………….. 

Zad. 4 (nie z podręcznika) 

Bartek miał 50 zł. Planował wydać 8 zł, ale wydał o 3 złote  mniej. Ile pieniędzy mu zostało? 

……………………………. 



……………………………. 

Odp. Bartkowi zostało ….zł.  

 

Zad.5  Zapisuj tylko wyliczenia 

 Podczas odprawy bagażowej na lotnisku przy pierwszym stanowisku odprawiono 38 

pasażerów, a przy drugim stanowisku o 7 więcej. Ilu pasażerów odprawiono przy 

drugim stanowisku? 

I.  stanowisko……….. pasażerów 

II.  stanowisko ………………………………. pasażerów. 

 

 W ostatniej chwili do pierwszego stanowiska zgłosiły się jeszcze 2 osoby.  

I.  stanowisko ………………………… 

 Ilu pasażerów odprawiono przy tych dwóch stanowiskach razem? 

Obliczenie   ……………………………………. 

Odpowiedź:  Odprawiono ……………. pasażerów. 

 

BRAWO!!! Zamknij zeszyt.   

 

Polecenie 3.  

 

Powtórz mnożenie do 30 grając: 

https://www.eduelo.pl/quiz/50/czesc/1/   Quiz Eduelo – zadanie dla uczniów szkół 

podstawowych 

 

https://www.eduelo.pl/quiz/50/czesc/1/

