
Dzień dobry  Witam Cię w naszej wirtualnej szkole. Dziś popracujemy z dobrze znanym Ci 

podręcznikiem „Nowi Tropiciele kl. 2” część  4 oraz w zeszytach ćwiczeń.  Najważniejsze umiejętności, 

które będziesz rozwijać to : 

- czytanie ze zrozumieniem; 

- płynność czytania; 

- konstruowanie opisu zwierząt; 

- tworzenie zdrobnień 

Z matematyki powtórzysz i utrwalisz wiadomości dotyczące obliczeń zegarowych. Przypomnisz sobie: 

- ile minut trwa kwadrans; 

- ile minut jest w godzinie; 

Będziesz również wykonywać obliczenia zegarowe, aby w przyszłości doskonale radzić sobie                   

z planowaniem czasu, przewidywaniem ile czasu potrzebujesz na wykonanie różnorodnych czynności 

itp. 

Postaraj się zadania wykonywać powoli, spokojnie, pisać pięknym, wyraźnym pismem, nie popełniaj 

błędów ortograficznych (w razie wątpliwości  możesz skorzystać ze słowniczka ortograficznego). 

Mam nadzieję, że te zadania nie będą dla Ciebie zbyt trudne. W razie problemów – możesz 

skontaktować się ze mną telefonicznie. Mój numer telefonu to: 502 139 574 lub przy pomocy 

Rodziców za pomocą maila (izabela.nadolnik@gmail.com) bądź też poprzez aplikację WhatsApp. 

 

 

Życzę powodzenia  .  

Twoja wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Przeczytaj głośno w podręczniku na stronach  10-11 tekst Z. Staneckiej pt. „Przyrodnicze 

inspiracje”. 

2. Poćwicz czytanie tak, aby było płynne (2-3 razy); 

3. Przeczytaj polecenie 1 na str. 11. i wypełnij je. 

Teraz zajrzyj do kart ćwiczeń  część  4 na str. 10 – 11.  

4. Wykonaj ćwiczenia nr 1-3. Teks z zadania nr 3 możesz piękne przepisać do zeszytu.  
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Jeśli zadania już są wykonane, proponuję krótką przerwę. Możesz w tym czasie wyjść na podwórko 

(pamiętaj o właściwym ubiorze) i wsłuchaj się w odgłosy przyrody. Zastanów się: 

- co słyszysz? 

- jakie dźwięki rozróżniasz? 

- które dźwięki są ciche, a które głośne? 

Opowiedz o tym, co usłyszałaś/ usłyszałeś rodzicom  

 

Proponuję także, aby wykonać na świeżym powietrzu kilka ćwiczeń ruchowych: 

- podskoków; 

- przysiadów;  

- wymachów ramionami; 

- możesz też pobiegać, skakać i bawić się w swoje ulubione zabawy.  

Pamiętaj jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa oraz o tym , aby nie oddalać się od swojego 

domu. TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE.  

Po powrocie do domu możesz namalować farbami lub narysować kredkami to, co usłyszała łaś/ 

usłyszałeś podczas pobytu na podwórku. 

 

Teraz proponuję rozwiązywanie zadań matematycznych. Jest ich sporo, ale myślę, że doskonale 

sobie z nimi poradzisz. Jeśli poczujesz się zmęczona/ zmęczony – zrób sobie przerwę.  

Karty matematyczne str. 10- 11, zad. 1- 7.  

 

To już wszystko na dzisiaj.  

Pozdrawiam Cię serdecznie  

 

 

 


