
Klasa II b

Temat tygodnia „ W ogrodzie”

Środa  15.04.2020 r.

Temat: Wspomnienia świąteczne.

Porozmawiaj z rodzicami na temat Świąt Wielkanocnych. 
Jak spędzaliście je w tym roku? Jakie tradycje i zwyczaje obchodzone 
są w Waszych domach?

 Utrwalanie tabliczki mnożenia do 100.

Praca domowa 

Narysuj pracę plastyczną pt.” Wspomnienia ze Świąt Wielkanocnych”

Czwartek 16.04.2020 r.

Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.

KP ćw. 1,2,3,4,5 str. 68-69,  KM ćw. 1,2,3 str. 52

Praca domowa 

Na podstawie ilustracji w podręczniku str. 60-61 ustal kolejność 
etapów pracy w ogrodzie wstawiając odpowiedni numer (od 1-8 ). 
Przepisz tabelę do zeszytu.

Podlewamy wodą.
Przekopujemy ziemię.
Zagrabiamy spulchnioną ziemię.
W zrobionym rowku wysiewamy nasiona.
Usuwamy chwasty.
Wytyczamy ścieżki i grządki.
Czekamy na pierwsze warzywa.
Nawozimy ziemię.

KP ćw. 6 str. 69. Ćwiczenie napisz w zeszycie.



Piątek 17.04.2020 r.

Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.

KP ćw. 10 i 11 str. 93 KM 4,5,6 str. 53

Abecadło muzyczne. Elementy muzyczne – melodia, rytm. 

Obejrzyj filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0&t - kliknij

Praca domowa

KM. ćw. 10 str. 68

Nagraj swoje wykonanie piosenki którą poznaliśmy w tamtym 
tygodniu.

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw&t  –kliknij

Wielkanocna piosenka

1. Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. 
Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas.
 Miłość do ludzi, do przyrody w zielone każdy z wiosną gra. 
Już zima poszła spać za morza a w naszych sercach radość trwa

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, pierwsze bazie, 
pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 
Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 
małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg
W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne i mazurek „filutek”, 
spójrzcie tam pierwszy liść. 
Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 
cała rodzina na te święta już dziś

2. Czas ciepłe kurtki w szafie schować i w naftaliny ukryć świat.
W szufladzie zaśnie czapka zimowa, narty i sanki pójdą spać. 
Bocian powrócił na swe gniazdo, już leśnych kwiatów czujesz woń.
 A słońce świeci mocno, jasno i żabi rechot słychać z łąk. 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane…

https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0&t
https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw&t


Wychowanie fizyczne
Pamiętaj aby każdy trening zacząć od kilkuminutowej rozgrzewki np. bieg w
miejscu, wykroki, pajacyki, skłony.
https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE - kliknij
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8 - kliknij

Dla tych co lubią tańczyć 
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w – kliknij

Po treningu czas na ćwiczenia rozluźniające .
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw – kliknij

Powodzenia kochani, pracujcie systematycznie. Czekam na 
zdjęcia waszych prac. Proszę pisać lub dzwonić jeśli napotkacie 
jakieś trudności. 

https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8
https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE

