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*********************************************************************
Blok tygodniowy: ŚWIAT NAS CIĄGLE ZASKAKUJE. KRAJOBRAZY POLSKI. MNOŻENIE I
DZIELENIE W ZAKRESIE 50.
Cele: Przeczytacie wiersz pt. „Czterolistna koniczyna”. Porozmawiacie o tym, czym różnicie się
między sobą, a w czym jesteście do siebie podobni. Powiecie jak pomagacie sobie wzajemnie.
Dowiecie się czym jest tempo i określicie je w utworach. Będziecie doskonalić umiejętność mnożenia
liczb.

*********************************************************************
Temat dnia: Różnimy się.
Witam Cię serdecznie;-)
Na dzisiejszą lekcję przygotuj podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Zaczynamy? Zapraszam!
Edukacja polonistyczna:
Każdy z nas jest inny... Różnimy się nie tylko wyglądem i cechami charakteru, mamy inne
zainteresowania, ulubione potrawy, kolory. Jednak pamiętaj! Każdy z nas jest wyjątkowy!
Pomyśl przez chwilę i odpowiedz na poniższe pytania.
 Czy bycie innym jest powodem do smutku ?
 Czy osoby, które różnią się od nas, można wyśmiewać?
 Czy niesienie pomocy w różnych sytuacjach daje radość?
To, że każdy z nas jest inny, to powód do radości, a nie do smutku. Bardzo ważne jest, aby
pozytywnie wzmacniać swoje poczucie wartości!
Przygotuj podręcznik na stronie 39 i przeczytaj uważnie wierszyk pt. "Czterolistna
koniczyna".
Następnie odpowiedz ustnie na poniższe pytania:
 Czym różniła się koniczynka od innych koniczynek?
 Dlaczego uważała, że spotkał ją pech?
 Czego symbolem jest koniczynka?
 Czy znasz inne przedmioty, które przynoszą szczęście?
Otwórz zeszyt i zapisz proszę dzisiejszą datę oraz temat lekcji: Różnimy się.
Pomyśl przez chwilę o sobie. Zastanów się, czym różnisz się od swoich rówieśników, a w
czym jesteś do nich podobny? Pod tematem lekcji zapisz:
Jestem wyjątkowy/a, bo .............................. - dokończ zdanie :)
Pora na ćwiczenia pol - społ, przygotuj je na stronie 74 i wykonaj polecenie 1 i 2, które są
nawiązaniem do treści przeczytanego przez Ciebie wierszyka:) Jestem pewna, że świetnie
sobie z nimi poradzisz!

Zapraszam na kolejną stronę i kolejne zadanie – 3. Przyjrzyj się uważnie i napisz, czym
wyróżnia się każde dziecko:).
W zadaniu czwartym pomogą Ci wypowiedzi dzieci - Kliknij w poniższy link, wybierz klasę
2 - słuchowisko nr 16!
https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-otoja#ojkl2
Jak myślisz, na co przyszła pora? Oczywiście na przerwę! Odpocznij, naładuj się
pozytywną energią i z uśmiechem wracaj na kolejną lekcję:)
Edukacja muzyczna
Dziś poznasz kolejne elementy związane z muzyką - dowiesz się, czym jest tempo.
Tempo to szybkość wykonywania jakiejś czynności.
W muzyce, tempo oznacza szybkość wykonywania utworu muzycznego, zaplanowaną przez
kompozytora. Zarówno w muzyce, jak i w otaczającym nas świecie, tempo wykonywania
różnych czynności może być bardzo różne.
Tempo może być wolne, umiarkowane (średnie) lub szybkie.
A teraz, wysłuchaj w skupieniu trzech muzycznych przykładów i spróbuj określić ich tempo:
https://www.youtube.com/watch?v=JvNQLJ1_HQ0
https://www.youtube.com/watch?v=rOc-lj_MKC8
https://www.youtube.com/watch?v=fOorE4QwuCc
 Udało się? Teraz zapraszam do wykonania zadania w Kartach muzycznych na stronie
26.
Jeśli karty pozostały w szkole kliknij na link i rozwiąż zadania słownie!
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-muzyka/mobile/index.html#p=28
Edukacja matematyczna
Zapraszam na lekcję matematyki :) Dziś dzień bez podręcznika! Przygotuj proszę zeszyt oraz
ćwiczenia. Zaczynamy!
Zapisz dzisiejszą datę oraz temat lekcji: Mnożenie i dzielenie w zakresie 50.
Przygotuj ćwiczenia mat – przyr na str. 43
 Wykonaj zadanie 1 i 2 z kostkami domina.
 W zadaniu 3 drugą część wykonaj w zeszycie.

Udało się? To pora na stronę 83, tutaj poćwicz mnożenie i dzielenie w pamięci!
 W zadaniu 1 ukryty został skarb spróbuj znaleźć drogę do niego.
 Zadanie 2 i 3 powinno zając Ci chwilkę.
Praca na dziś za Tobą! Zasłużyłeś/łaś na odpoczynek! Gratuluję!

