
7.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Koszyczek wielkanocny 

href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo">Tło plik wektorowy utworzone przez 
macrovector - pl.freepik.com 

1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

7.04.2020r. 

Dzisiaj jest wtorek.    

Zdanie opisujące pogodę.  

 

2. Obejrzyj uważnie ilustrację poniżej. Opowiedz własnymi słowami co znajduje się 

w koszyczku wielkanocnym. Postaraj się wymienid jak najwięcej elementów. 

(Nie trzeba drukowad ilustracji.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://kamienskie.info/co-wlozyliscie-do-swieconki-pokazcie-nam-swoje-wielkanocne-koszyczki/ 

 

 

3. Na kolejnej stronie znajduje się koszyczek, który musisz zapełnid – wyrazami 

z ramki. Spróbuj przeczytad je samodzielnie. Następnie wybierz i przepisz nazwy 

tylko tych rzeczy, które naprawdę wkładamy do koszyczka. Niepotrzebne wyrazy 

skreśl.  

Jeśli nie możesz wydrukowad obrazka – przepisz do zeszytu wybrane wyrazy.  
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CHLEB SÓL PIEPRZ 

JAJKO BARANEK BABKA 

LIZAK WODA KIEŁBASA 
 

 

4. Otwórz poniższą stronę internetową i sprawdź się!   

Mam dla Ciebie małą podpowiedź - przydadzą Ci się wyrazy z poprzedniego 

dwiczenia, więc zostaw sobie otwarty zeszyt.  

 

https://wordwall.net/play/1230/754/194 

 

 

5. Wykonaj  proszę zadania z matematyki, które wysłałam na maila.  

 

6. Poszukaj proszę wczorajszej czytanki i podwicz czytanie.  

https://wordwall.net/play/1230/754/194
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7. Posłuchaj piosenki o znakach Wielkiejnocy. Postaraj się zapamiętad melodię 

i słowa refrenu. 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

Do piosenki „Znaki Wielkanocy” na pewno pasowałaby gra na grzechotce, albo 

kazoo.  Może uda Ci się wykonad jeden z poniższych instrumentów 

muzycznych? Nie martw się – nie musisz nic kupowad, wystarczą przedmioty, 

które masz w domu: rolka po papierze toaletowym, sznurek, może balonik… 

Będzie mi bardzo miło jeśli uda Ci się wykonad taki instrument muzyczny, a jego 

zdjęcie wyślesz mi razem ze zdjęciami dzisiejszych zadao.  

 

http://www.powerofmelody.com/blog/grzechotka-z-rolki-papieru/ 

http://www.powerofmelody.com/blog/jak-zrobic-grzechotke-z-patykow/ 

http://www.powerofmelody.com/blog/jak-zrobic-kazoo/ 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
http://www.powerofmelody.com/blog/grzechotka-z-rolki-papieru/
http://www.powerofmelody.com/blog/jak-zrobic-grzechotke-z-patykow/
http://www.powerofmelody.com/blog/jak-zrobic-kazoo/
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Zadania dla chętnych 

 

 

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

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-na-paragonie_7_509 

https://www.matzoo.pl/klasa2/wiecej-mniej_63_334 

http://ito.hg.pl  

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-na-paragonie_7_509
https://www.matzoo.pl/klasa2/wiecej-mniej_63_334
http://ito.hg.pl/
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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

