
Zalecenia dla uczniów klasy II 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

30.03.2020 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

 tabliczka mnożenia przez 8, 

 podręcznik matematyczno- przyrodniczy str. 30-31, zad.1 z kropką i zad.2 z kropką 
rozwiązać w zeszycie, resztę tylko przeczytać, 

 ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze  str.30-31 
 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 podręcznik matematyczno- przyrodniczy str. 28-29. W zeszycie do matematyki proszę 
napisać kilka zdań na temat krajobrazu nizinnego, 

 
EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 podręcznik polonistyczno-społeczny str. 24-27 nauczyć się pięknie czytać, 

 ćwiczenia polonistyczno- społeczne str. 44 bez ćw.1 do str.51 
 

 

Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 2 edukacja 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

1.04.2020 

MUZYKA 

Temat: Poznajemy pauzę ćwierćnutową. 

 Przeczytaj, co mówi Muzyk. (Karta pracy nr 22) Wykonaj zadanie 1 i 2. – zdjęcie 

zadania wyślij na maila 

 Obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=pmWAnnIORrg 

https://www.youtube.com/watch?v=RE0P1ibv8_U 
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Wskazane przez nauczyciela zadania w formie zdjęcia wyślij na adres 

szkola1rudnik@gmail.com: 

 tytuł wiadomości: 2 muzyka 

 w treści wiadomości wpisz swoje imię i nazwisko. 

 

 

1.04.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Have you got a…? 

(Pod tematem piszemy): 

Have you got a kite? - Czy masz latawiec? 

Yes. - tak 

Have you got a guitar? – Czy masz gitarę? 

No. - Nie 

Następnie posłuchaj i przeczytaj ćw. 2 str. 56 podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń str. 46 ćw. 1 – uzupełnij tylko 1 kolumnę ME - o sobie 

Dla chętnych str. 46 ćw. 2 ( zeszyt ćwiczeń) 

 

2.04.2020 

RELIGIA 

Witam Was serdecznie !  

 15 lat temu  o godzinie 21.37 w Watykanie zmarł Jan Paweł II patron naszej szkoły. To 

wydarzenie poruszyło miliony ludzi - w Polsce i na całym świecie. Zachęcam Cię również  by 

dzień ten uczcić wspólną modlitwą w domach. 
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Temat lekcji: Jan Paweł II patron szkoły./zapis do zeszytu przedmiotowego/ 

Zapraszam  do obejrzenia filmu: 

Św. Jan Paweł II - film z serii "Aureola - od Stanisława do ... 

lub  

https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o 

Zadanie do wykonania w zeszycie: 

Po obejrzeniu filmów wykonaj dowolną notatkę w zeszycie dotyczącą życia i działań Jana 
Pawła II. Może być w formie zapisu  lub pracy plastycznej /technika dowolna/. 

Odeślij zdjęcie wykonanej pracy  do 6. kwietnia na adres: 

bernardaprzybysz13@gmail.com 

Dla chętnych: 

https://diecezjasandomierska.pl/katecheza-sw-jan-pawel-ii-klasy-0-iv 
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