
4.06.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka 
W świecie dzieci – Koleżanki i koledzy 

1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

4.06.2020r. 

Dzisiaj jest czwartek.    

Zdanie opisujące pogodę.  

 
 
 
 
 
 

2. Napisz sylaby po śladzie. Następnie napisz wyraz po śladzie i obok spróbuj napisad 
go samodzielnie.  
Kiedy skooczysz pisad – koniecznie podwicz czytanie tych wyrazów i połącz je 
z odpowiednimi obrazkami na dole strony. 
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3. Napisz w zeszycie swoje imię i nazwisko. Czy potrafisz to zrobid samodzielnie? A czy 

potrafisz podad swój adres zamieszkania? Jeśli nie – koniecznie podwicz. To bardzo 

ważne umiejętności!  

 

 

4. Poproś osobę dorosłą, żeby przeczytała Ci poniższe zdania, a Ty podpisz dzieci ich 

imionami.
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5. Wykonaj poniższe zadanie. Nie musisz go drukowad – wystarczy przepisad działania 

do zeszytu. Najwyższy wynik otocz żółtą pętlą, a najniższy zieloną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obejrzyj propozycje prac plastycznych w linku poniżej i wykonaj pracę 

przedstawiającą tęczę.   

Możesz ją namalowad farbami, narysowad kredkami. Możesz wylepid ją z kuleczek 

plasteliny, albo rozetrzed plastelinę. Możesz narysowad kredą tęczę na chodniku, 

albo namalowad ją na oknie… A może masz jeszcze inny pomysł na wykonanie 

kolorowej tęczy?  

 

 

https://www.google.com/search?q=tęcza+praca+plastyczna&client=opera&hs=ORc&hl=pl&sxsrf=

ALeKk03_4otXWhsyp6lSDrsdPyggvsFfaA:1591212458878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwi2iP6qsObpAhWCjYsKHQzvDpsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1326&bih=658 

 

 

https://www.google.com/search?q=tęcza+praca+plastyczna&client=opera&hs=ORc&hl=pl&sxsrf=ALeKk03_4otXWhsyp6lSDrsdPyggvsFfaA:1591212458878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2iP6qsObpAhWCjYsKHQzvDpsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1326&bih=658
https://www.google.com/search?q=tęcza+praca+plastyczna&client=opera&hs=ORc&hl=pl&sxsrf=ALeKk03_4otXWhsyp6lSDrsdPyggvsFfaA:1591212458878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2iP6qsObpAhWCjYsKHQzvDpsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1326&bih=658
https://www.google.com/search?q=tęcza+praca+plastyczna&client=opera&hs=ORc&hl=pl&sxsrf=ALeKk03_4otXWhsyp6lSDrsdPyggvsFfaA:1591212458878&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi2iP6qsObpAhWCjYsKHQzvDpsQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1326&bih=658
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Zadania dla chętnych 

 

 

http://ito.hg.pl 

https://www.matzoo.pl 

http://pisupisu.pl 

  

 

http://ito.hg.pl/
https://www.matzoo.pl/
http://pisupisu.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

