
30.03.  

Język polski. – Temat: Witaj, wiosno!  

Wiosenne zmiany w przyrodzie na podstawie wiersza Natali Usenko „Pobudka”. Podręcznik s. 

46. Wiosna w świecie zwierząt – prezentacja multimedialna „Ptaki zwiastujące nadejście 

wiosny”” https://slideplayer.pl/slide/55843/ Rysowanie na kartce z bloku ilustrację do wiersza. 

Wyrazy z utratą dźwięcznośći – potyczki ortograficzne P.O s53 ćw 3,4 

Matematyka: Wykonujemy działania na coraz większych liczbach – dodawanie w zakresie 

100.Podręcznik s. 28 zad. 1 4, a zad. 2,3 do przepisania w zeszycie. Ćwiczenia zad. od 1-4.  

31.03. 

Język polski – Temat: „Czy już widać wiosnę w lesie?” 

Praca z podręcznikiem s. 48. Poznawanie kwiatów – prezentacja Wiosna - pierwsze oznaki w 

przyrodzie - nowy film edukacyjny dla dzieci po polsku - AbcZabawa. Praca inspirowana 

wierszem H. Szayerowej „Pierwsze kwaitki”. 

Wymienianie kwiatków z wiersza i wpisanie ich do zeszytu. Podręcznik s. 48- 49 s.50 ćw. 2 do 

zapisania w zeszycie. „Jak wygląda przebiśnieg”. Ćwiczenia s. 58 ćw. 1 – 5 

Matematyka – Numeracyjne przypadki odejmowania – obliczenia w zakresie100. P. s.29 – 30  

zad. 2, 5  do przepisania do zeszytu, Ćwiczenia zad. 1-6 

https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-w-zakresie-100-test_7_190 

„Piszemy w Wordzie” pisanie zaproszenia urodzinowego. 

01.04 

Język polski  - Temat: „Nasze wiosenne porządki” 

Rozmowa zainspirowana opowiadaniem Rafała Witka „Szafka skarbów”- Przeczytanie tekstu 

przez rodzica. P. s. 51 ćw – uzupełnianie zdań na podstawie opowiadania – znaki interpunkcyjne 

przy wyliczaniu (dwukropek, przecinek) Zadanie dla chętnych: Konkurs na najciekawszą pracę z 

przedmiotów przeznaczonych do wyrzucenia. Rozwijanie zdań.  

Matematyka – Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekroczenia progu 

dziesiątkowego, obliczenia pieniężne, określenie o tyle mniej o tyle więcej P. s. 31. – karta 

pracy. Ćwiczenia s. 43 zad. 1-6. 

02.04 

Język polski  - Temat: „Groźna woda” 

Rozmowa z rodzicem na temat opowiadania H. Zdzitowieckiej „Powódź”  P. s 53- 54. 

Czasowniki w czasie teraźniejszym i przeszłym. Sztuka pisania opowiadania P. s,55. Ćwiczenia: 

s. 63 ćw. 1 i 2 z gwiazdką do zeszytu – układanie 2 -ch zdań  z ó niewymiennym do zeszytu.  

03.04. 

Język polski – Temat: Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, niż słyszę” 

Czytanie wiersza przez nauczyciel– plik audio  M. Strzałkowskiej „Budki, dudki, bieg i śnieg”. 

Zapisanie w zeszycie jednej wybranej zwrotki. P. s. 56. Potyczki ortograficzne Ćw. s. 64- 65. – 

karta pracy – krzyżówka wiosenna.  

Piosenka o wiośnie - https://www.youtube.com/watch?v=Q-9Fg3hZ-ss 

PO. s. 28 – 29 ćw 1-5 

https://slideplayer.pl/slide/55843/
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY
https://www.matzoo.pl/klasa2/odejmowanie-w-zakresie-100-test_7_190
https://www.youtube.com/watch?v=Q-9Fg3hZ-ss

