
21.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Nowalijki - Szczypiorek 

1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

21.04.2020r. 

Dzisiaj jest wtorek.   

Zdanie opisujące pogodę.  

 

2. Przyjrzyj się ilustracji poniżej i odpowiedz na pytania (nie zapisuj odpowiedzi). 

- Co jest na zdjęciu? (szczypiorek) 

- Na jaką głoskę zaczyna się wyraz szczypiorek? (sz) 

- Spróbuj wymienid inne wyrazy, które zaczynają się na tą głoskę.  

(szalik, szafa, szyba, szałas itp.) 

- Podziel wyraz szczypiorek na sylaby (szczy-pio-rek) Ile jest sylab? (3) 

- Opowiedz jak wygląda szczypiorek. Jaki ma smak? 

- Czy lubisz jeśd szczypiorek? Co można z niego przyrządzid? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posłuchaj śpiewanej wersji wiersza J. Brzechwy „Na straganie”. Może uda Ci się 

też pośpiewad, lub zataoczyd.  

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s 

 

4. Na kolejnej stronie znajduje się krótki opis dotyczący szczypiorku.  

Wydrukuj go i wklej do zeszytu, a w puste miejsca wpisz wyrazy z ramki.  

Postaraj się czytad zdania samodzielnie.  

https://www.youtube.com/watch?v=38QNVaK7a-s
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Szczypiorek ma ………………...., …………….…… liście.  

Jego smak jest podobny do smaku…………….…..  .  

Kiedy go ………….. może szczypad Cię język  . 

 

 

  

5. Wpisz w luki głoskę sz, albo cz, tak żeby powstały wyrazy. Spróbuj je przeczytad. 

 

 

 

 

6. Przepisz działania do zeszytu i policz. Jeśli wynik jest zły – skreśl go i napisz obok 

poprawny. 
 

 

20 zł - 15 zł = 5 zł 

20 zł - 17 zł = 13 zł 

20 zł - 14 zł = 6 zł 

20 zł - 20 zł = 2 zł 

20 zł - 9 zł = 11 zł 

20 zł – 3 zł = 16 zł

cebuli jesz długie zielone 

o….y u….y ….yba ….afa 

my…. ….ara pie….e ….uje 
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7. Wykonaj zadania z matematyki.  

Nie musisz ich drukowad – możesz je przepisad do zeszytu.  
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Zadania dla chętnych 

 

 

http://ito.hg.pl  

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25  

https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286  

 

http://ito.hg.pl/
https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25
https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com  

 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com

