
Zadania  do wykonania dla klasy 2B  w dniach od 27. 04 do 30.04.2020r. 

data Edukacja polonistyczno-środowiskowa Edukacja  matematyczna 

Pn. 

27.04.2020 

Dbamy o 

nasz 

środowisko. 

Temat: Co jest przyjazne a co szkodliwe? 

 Przeczytaj tekst na stronie 4-5 w Podręczniku cz.4               

Jeśli  możesz - zobacz filmik          

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ     

Wykonaj ćwiczenia 1 - 4  na stronie 4-5 w 

ćwiczeniach cz.4.    

 

Dodajemy coraz sprawniej: 

36 + 4 +2=…      37 + 3 +2=…     64+6 +1=… 

5 2+8 +1= 

Przepisz do zeszytu  i ułóż   4 podobne  

przykłady na dodawanie. Wszystko oblicz 

Wt. 

28.04.2020 

  Napisz w zeszycie temat: Co jest przyjazne, a co 

szkodliwe dla środowiska?      Pod tematem  

odpowiedz  pisemnie na pytanie 4   na stronie 5 w 

Podręczniku cz.4.  Przepisanie poniższego, 

pogrubionego tekstu do zeszytu, o co mogą prosić 

mieszkańców osiedla zwierzęta -   Apel do 

mieszkańców osiedla ! Jesteśmy mieszkańcami 

lasu. Tu mamy swoje domy i chcemy się  w nich 

czuć dobrze i bezpiecznie. Bardzo Was prosimy:  

(Trzeba dopisać  o co proszą zwierzęta  ?np. Nie 

hałasujcie w lesie!  Itd. To zadanie proszę przesłać) 

Wf 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

Rozwiązujemy zadania 

 Kasia kupiła książkę pt. Chronię środowisko” 

za 36 zł i kredki ekologiczne  za 8 zł.   

 Ile Kasia zapłaciła za zakupy ? 

Rozwiązanie : 

Odpowiedź: 

 Spróbuj  ułożyć zadanie  do działania  44zł + 

9zł=  

Zapisz to  zadanie  w zeszycie. 

Śr. 

29.04.2020 

 Cd.  Co jest przyjazne a co szkodliwe dla 

środowiska?                           Zapoznanie się z tekstem 

informacyjnym na stronie 6.7. Wykonanie ćwiczenia 

5 i 6 na stronie 6. Jeśli możesz zobacz  filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=5rJFs-Osdhk 

Zastanów się  czy jesteś przyjacielem przyrody? W 

jaki sposób potrafisz o nią dbać i szanować ją? 

Zaj.komputerowe  W programie Paint  wykonaj 

rysunek  lasu z gotowych figur geometrycznych. 

WFhttps://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0 

Rozwiązujemy zadania w zeszycie. 

 Kasia kupiła budkę lęgową za 35zł i  karmę dla  

ptaków za 9zł. Zapłaciła  banknotem 50zł. Ile   

otrzymała reszty? 

Rozwiązanie : 

Odpowiedź: 

Spróbuj ułożyć podobne zadanie. 

Czw. 

30.04.2020 

Temat: Jak pokonać siły natury? Przeczytaj   tekst 

informacyjny   w podręczniku na stronie 8-9.  Zobacz 
filmik https://www.youtube.com/watch?v=jXF3Wba--

Uo Wykonaj ćwiczenia 1-2 na stronie 7 w 

ćwiczeniach. Zadanie 1 dla wszystkich, ale gwiazdka  

w zadaniu 1  dla chętnych. Plastyczno-techniczne:   

Zaprojektuj: Zielone osiedle praca kredkami Wf- 
https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo  

 Pośpiewaj piosenkę „Cztery żywioły” 

https://www.youtube.com/watch?v=nC2eTwD0MTA 

Matematykę można poćwiczyć tu     
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-
dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23 lub na 
poniższych stronach. 
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie- 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

https://szaloneliczby.pl/klasa-2/ 

 Zadania  zaznaczone na czerwono proszę przesłać do sprawdzenia. 
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