
23.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Nowalijki - Rzodkiewka 

1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

23.04.2020r. 

Dzisiaj jest czwartek.   

Zdanie opisujące pogodę.  

 

 

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

- Co jest na zdjęciu? (rzodkiewka) 

- Na jaką głoskę zaczyna się wyraz rzodkiewka? (rz) 

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

(Rzeka, rządzid, rzecz, rzucad itp. Dopuszczalne są wyrazy typu: żaba, żagiel, 

żyrafa itp., ale należy zwrócid uwagę dziecku, że chod wyrazy zaczynają się na 

taką samą głoskę, to litera jest inna – rz i ż.) 

- Podziel wyraz rzodkiewka na sylaby (rzod-kiew-ka) Ile jest sylab? (3) 

- Opowiedz jak wygląda rzodkiewka. Jaki ma smak? 

 - Czy lubisz jeśd rzodkiewki? Co można z nich przyrządzid? 
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3. Rzodkiewki kupujemy najczęściej w pęczkach. Podobnie jak: koperek, 

szczypiorek i natkę pietruszki (czyli liście pietruszki). Czy pęczek i pączek to ten 

sam wyraz? Czym się różnią? (głoska ę/ą)  

Obejrzyj uważnie poniższe obrazki i porozmawiaj z osobą dorosłą czym się różni 

pęczek i pączek. 

 

 

 

To jest pęczek. 

pęczek 

 

To jest pączek. 

pączek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na maila wysłałam czytankę zawierającą wyrazy z ę / ą – jest to czytanka dla 

chętnych, po wykonaniu wszystkich dzisiejszych zadao.  
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4. Przepisz do zeszytu poniższe wyrazy. Popraw na kolorowo litery ę, ą. 

Postaraj się przeczytad wyrazy i zapamiętad ich pisownię. 

Czy wiesz co oznacza każdy z tych wyrazów? 

ząb 

zęby  

wąż 

idę 

zwierzęta  

błąd 

    kęs 

gołąb 
 

 

5. Przepisz, albo wydrukuj poniższe działania i policz. 

 

10 + 10 = 

10 + 10 + 10 + 10 = 

10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 

10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 = 

10 + 10 + 10 = 

10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 + 10 + 10 = 

 

Zwród uwagę, że wcale nie trzeba liczyd 

działao tego typu. 

 

2 dziesiątki to 20 

4 dziesiątki to 40 

9 dziesiątek to 90 
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6. Dzisiaj w ramach zajęd plastyczno-technicznych proszę, żebyście przygotowali 

wiosenną kanapkę.  Może będzie zawierała warzywa wiosenne, czyli nowalijki, 

o których rozmawialiśmy w tym tygodniu, a może inne, które lubicie?  

Mam nadzieję, że nie znajdzie się w naszej klasie osoba, która nie lubi żadnego 

warzywa, ale gdyby się tak stało…  Zróbcie proszę wiosenną kanapkę dla kogoś 

z Waszej rodziny!  

Zdjęcie kanapki można wysład do piątku 24.04. do godziny 19:00. 

 

Oto kilka propozycji, ale możecie też przygotowad kanapkę według Waszego 

pomysłu.  

https://321startdiy.pl/kolorowe-kanapki-dla-dzieci/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/wiosenne-kanapki 

 

 

 

 

 

 

http://www.garnek.pl/astra40/27549320/kanapki-wiosenne 

 

 

 

https://321startdiy.pl/kolorowe-kanapki-dla-dzieci/
https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/wiosenne-kanapki
http://www.garnek.pl/astra40/27549320/kanapki-wiosenne
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Zadania dla chętnych 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco-w-zakresie-100_12_42  

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

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

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco-w-zakresie-100_12_42
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

