2a, P. Mirosława Kużel
Godziny

Wtorek

8.00 – 8.45

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Już wkrótce lato
Temat: Planujemy wakacje
Cel: Wskażesz kierunki na mapie, wyszukasz potrzebne informacje w
tekstach informacyjnych.
Przebieg zajęć:
1.Dziś zajmiemy się planowaniem wakacji. W tym roku jest to
znacznie utrudnione, planując wakacyjne podróże powinniśmy
pamiętać o zachowaniu ostrożności. Powinniśmy nadal zachować
dystans społeczny, czyli unikać miejsc zatłoczonych. Pamiętajcie o
zakładaniu maseczek w miejscach publicznych, gdzie jest dużo ludzi
oraz o częstym i prawidłowym myciu i odkażaniu rak. Wiem, że
nauczyliście się już tego i liczę na waszą odpowiedzialność w tym
temacie.
2. Macie już plany wakacyjne? Planowanie może się zacząć od
oglądanie mapy. Na mapie możemy odnaleźć miasta i miejscowości
położone nieopodal naszego miejsca zamieszkania. W Internecie
możemy poszukać informacji na temat miejsc wartych zobaczenia.
Otwórzcie teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 84.
Wykonajcie zadanie nr 1, a dowiecie się jakie plany wakacyjne mają
dzieci widoczne na obrazkach.
3. Spójrzcie na zdjęcie stron z waszego podręcznika str. 62-63,
przeczytajcie informacje na temat ciekawych miejsc, które można
zobaczyć w Polsce. Może niektórzy z Was już tam byli? Odpowiedzcie
ustnie na pytania: Jakie ciekawe miejsca zostały pokazane na
zdjęciach? Co można w nich zobaczyć?
4. Planowanie wakacyjnych podróży ułatwi znajomość kierunków
geograficznych i umiejętność określania ich na mapie. Obejrzycie film,
a wiedza, którą zdobędziecie umożliwi wam określanie kierunków
geograficznych nawet podczas wycieczki w lesie. Oglądajcie uważnie
https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio
Zaznacz na mapie Polski rzekę Wisłę, miejsca warte odwiedzenia oraz
kierunki geograficzne. Przeczytaj uważnie polecenia- zaznaczanie
ułatwią Ci kolory znaczników, czyli punktów na mapie.
https://learningapps.org/12042359
5. Otwórz teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 76 i
wykonaj zadania 5 i 6. Zapamiętaj pisownię kierunków
geograficznych: wschód i zachód piszemy ó, ponieważ wymienia się
na o wschód-wschody zachód-zachody. Napisz kierunki geograficzne
wkoło mapy. Określ, gdzie położone jest Morze Bałtyckie, a gdzie
najwyższe polskie góry Tatry. Nazwy kierunków geograficznych
piszemy małą literą. Zadanie z kropką możesz pominąć, ale zastanów
się gdzie na mapie Polski położony jest Toruń? Spróbuj określić

8.50 – 9.35

9.40 – 10.25

10.35 – 11.20

odpowiedni kierunek geograficzny. Na górze mapy- to północ, dół- to
południe, na lewo -zachód, a prawo –wschód
Dla chętnych, wykonaj ćwiczenie online
https://wordwall.net/pl/resource/2782079/przyroda/kierunki%c5%9bwiata
https://wordwall.net/pl/resource/1461147/kierunki-%C5%9Bwiata-namapie
Zajęcia zintegrowane - ciąg dalszy lekcji.
1.Lubię polskie krajobrazy. Zachwyca mnie ich różnorodność i
naturalne piękno. Góry, wyżyny, rozległe niziny, pojezierza i piękne
piaszczyste polskie plaże. W Polsce, szczególnie w górach na
niewielkiej przestrzeni można spotkać wiele niezwykłości. Każde z
pasm górskich wyróżnia osobliwość magicznych skał wyrzeźbionych
przez naturę. Wykonaj ćwiczenie, dopasuj zdjęcia do czterech
głównych krajobrazów Polski.
https://learningapps.org/view1647412
2.Obejrzyj film , może zobaczysz miejsca, w których już byłeś: morze,
góry, jeziora
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
3.Zagraj w zabawna grę. Musisz wykazać się refleksem i znajomością
nazw niektórych krain geograficznych w Polsce. Strzelaj w krety,
musisz szybko czytać i podejmować decyzje.
4.Wykonaj teraz zadania na stronie 74 w swoich ćwiczeniach.
Wszystkie potrzebne informacje do wykonania tego zadania znajdziesz
w tekście informacyjnym znajdującym się na stronach 62-63 w
podręcznikach (patrz udostępnione zdjęcia na teamsach lub Padlecie)
5.Poznaj wakacyjne plany różnych dzieci, pamiętaj, że mogą one
dotyczyć niekoniecznie tych wakacji. Uporządkuj rozsypanki
wyrazowe. Pamiętaj, że zdanie rozpoczynamy wielką literą, a
kończymy kropką, znakiem zapytania, bądź wykrzyknikiem. Kiedy coś
planujemy, układamy zdania oznajmujące- czyli takie zakończone
kropką.
https://wordwall.net/pl/resource/2930953/nasze-wakacyjne-plany
6.Napisz w zeszycie lub narysuj swoje wakacyjne plany. Jeśli zostajesz
w domu, również zaplanuj co będziesz robić podczas wakacji. W
mieście także można spędzić ciekawie czas.
Język angielski (M.Wojtan)
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa.
Drodzy uczniowie zadania i instrukcję do lekcji znajdziecie otwierając
link:
https://padlet.com/martawojtan2018/non800uk5rbe
oraz na spotkaniu w Teams.
Zajęcia zintegrowane
Temat: Liczby trzycyfrowe - ćwiczenia utrwalające układ
pozycyjny liczb
Cele: wskażę miejsce setek, dziesiątek i jedności w podanych liczbach,
zapiszę cyframi liczby przedstawione na liczydłach, zapiszę kolejne
liczby, przedstawię podane liczby na liczydłach

Przebieg zajęć:
1.Aby przypomnieć sobie i utrwalić zagadnienie „pozycyjnego układu
liczb”, czyli znaczenie zapisu cyfry w określonym w liczbie miejscu –
czyli na określonej pozycji w liczbie, obejrzyj, proszę prezentację.
Uważnie słuchaj lektora.
https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc
2.Spójrz na zdjęcie strony 62. naszego podręcznika. Zdjęcie
znajdziesz na padlecie. Wykonaj zadanie 1. Policz, ile jest piłeczek na
trzech, kolejnych ilustracjach. W myślach udziel odpowiedzi na
pytania zapisane pod ramką.
3. Przygotuj, proszę ćwiczenia matematyczne. W ćwiczeniu 1. (w
pierwszej części tego zadania) na stronie 71. zapisz cyframi liczby
przedstawione na liczydłach. Zwróć proszę uwagę na zapis
zamieszczony w ramce w prawym, górnym rogu. W przyszłości
wielokrotnie będziemy używali tych skrótów: s-setki, d-dziesiątki, jjedności. W drugiej części tego ćwiczenia przedstaw podane liczby na
liczydłach. Wykonaj ćwiczenia 2. i 3. zgodnie z poleceniami.
Zadanie dodatkowe -dla chętnych
Poćwicz budowanie liczb. Wybierz po lewej stronie 100. Zwróć
uwagę, że w okienku jest już jakaś liczba. Dokładaj liczmany tak, by
powstała dana liczba
http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html

2b, P. Joanna Kielecka
Godziny

Wtorek

11.40 – 12.25

Religia (M. Rakowska)
Temat: Nasze wakacje z Panem Jezusem.
Cel: Wiem, że wakacje należy przeżywać w łączności z Panem
Bogiem.
1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Kochana uczennico,
kochany uczniu, podziękuj Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w
ciągu roku szkolnego, poproś o bezpieczne, dobre wakacje i odmów
dowolną modlitwę.
2. Wkrótce nadejdzie czas wakacji, solidnego wypoczynku i zabawy.
Podczas wakacji będzie więcej czasu na spotkania w gronie rodziny i
przyjaciół. Najlepszym naszym przyjacielem jest Pan Jezus, więc nie
może zabraknąć czasu na spotkania z Nim. Pamiętaj o codziennej
modlitwie, czytaniu Pisma świętego, udziale we Mszy świętej, dobrych
uczynkach i trosce o bezpieczeństwo.
3. Wykonaj plakat zachęcający do spędzenia wakacji z Panem Bogiem.
Zdjęcie pracy można przesłać do mnie przez czat indywidualny na
Teams lub przez e-dziennik.
4. Praca dla chętnych: Wykonaj zadania w książce do religii na stronie
104 i 105.
Życzę Tobie i Twoim bliskim bezpiecznych, radosnych wakacji z
Panem Bogiem!

12.45 – 13.30

Zajęcia zintegrowane
Temat: Liczby trzycyfrowe - ćwiczenia utrwalające układ
pozycyjny liczb
Cele: wskażę miejsce setek, dziesiątek i jedności w podanych liczbach,
zapiszę cyframi liczby przedstawione na liczydłach, zapiszę kolejne
liczby, przedstawię podane liczby na liczydłach
Przebieg zajęć:
1.Aby przypomnieć sobie i utrwalić zagadnienie „pozycyjnego układu
liczb”, czyli znaczenie zapisu cyfry w określonym w liczbie miejscu –
czyli na określonej pozycji w liczbie, obejrzyj, proszę prezentację.
Uważnie słuchaj lektora.
https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc
2.Spójrz na zdjęcie strony 62. naszego podręcznika. Zdjęcie
znajdziesz na Teams-pliki. Wykonaj zadanie 1. Policz, ile jest piłeczek
na trzech, kolejnych ilustracjach. W myślach udziel odpowiedzi na
pytania zapisane pod ramką.
3. Przygotuj, proszę ćwiczenia matematyczne. W ćwiczeniu 1. (w
pierwszej części tego zadania) na stronie 71. zapisz cyframi liczby
przedstawione na liczydłach. Zwróć proszę uwagę na zapis
zamieszczony w ramce w prawym, górnym rogu. W przyszłości
wielokrotnie będziemy używali tych skrótów: s-setki, d-dziesiątki, jjedności. W drugiej części tego ćwiczenia przedstaw podane liczby na
liczydłach. Wykonaj ćwiczenia 2. i 3. zgodnie z poleceniami.

Zadanie dodatkowe -dla chętnych
Poćwicz budowanie liczb. Wybierz po lewej stronie 100. Zwróć
uwagę, że w okienku jest już jakaś liczba. Dokładaj liczmany tak, by
powstała dana liczba
http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html
13.50 – 14.35

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Już wkrótce lato
Temat: Planujemy wakacje
Cel: Wskażesz kierunki na mapie, wyszukasz potrzebne informacje w
tekstach informacyjnych.
Przebieg zajęć:
1.Dziś zajmiemy się planowaniem wakacji. W tym roku jest to
znacznie utrudnione, planując wakacyjne podróże powinniśmy
pamiętać o zachowaniu ostrożności. Powinniśmy nadal zachować
dystans społeczny, czyli unikać miejsc zatłoczonych. Pamiętajcie o
zakładaniu maseczek w miejscach publicznych, gdzie jest dużo ludzi
oraz o częstym i prawidłowym myciu i odkażaniu rak. Wiem, że
nauczyliście się już tego i liczę na waszą odpowiedzialność w tym
temacie.
2. Macie już plany wakacyjne? Planowanie może się zacząć od
oglądanie mapy. Na mapie możemy odnaleźć miasta i miejscowości
położone nieopodal naszego miejsca zamieszkania. W Internecie
możemy poszukać informacji na temat miejsc wartych zobaczenia.
Otwórzcie teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 84.
Wykonajcie zadanie nr 1, a dowiecie się jakie plany wakacyjne mają
dzieci widoczne na obrazkach.
3. Spójrzcie na zdjęcie stron z waszego podręcznika str. 62-63,
przeczytajcie informacje na temat ciekawych miejsc, które można
zobaczyć w Polsce. Może niektórzy z Was już tam byli? Odpowiedzcie
ustnie na pytania: Jakie ciekawe miejsca zostały pokazane na
zdjęciach? Co można w nich zobaczyć?
4. Planowanie wakacyjnych podróży ułatwi znajomość kierunków
geograficznych i umiejętność określania ich na mapie. Obejrzycie film,
a wiedza, którą zdobędziecie umożliwi wam określanie kierunków
geograficznych nawet podczas wycieczki w lesie. Oglądajcie uważnie
https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio
Zaznacz na mapie Polski rzekę Wisłę, miejsca warte odwiedzenia oraz
kierunki geograficzne. Przeczytaj uważnie polecenia- zaznaczanie
ułatwią Ci kolory znaczników, czyli punktów na mapie.
https://learningapps.org/12042359
5. Otwórz teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 76 i
wykonaj zadania 5 i 6. Zapamiętaj pisownię kierunków
geograficznych: wschód i zachód piszemy ó, ponieważ wymienia się
na o wschód-wschody zachód-zachody. Napisz kierunki geograficzne
wkoło mapy. Określ, gdzie położone jest Morze Bałtyckie, a gdzie
najwyższe polskie góry Tatry. Nazwy kierunków geograficznych
piszemy małą literą. Zadanie z kropką możesz pominąć, ale zastanów
się gdzie na mapie Polski położony jest Toruń? Spróbuj określić

odpowiedni kierunek geograficzny. Na górze mapy- to północ, dół- to
południe, na lewo -zachód, a prawo –wschód
Dla chętnych, wykonaj ćwiczenie online
https://wordwall.net/pl/resource/2782079/przyroda/kierunki%c5%9bwiata
https://wordwall.net/pl/resource/1461147/kierunki-%C5%9Bwiata-namapie
14.40 – 15.25

Zajęcia zintegrowane - ciąg dalszy lekcji.
1.Lubię polskie krajobrazy. Zachwyca mnie ich różnorodność i
naturalne piękno. Góry, wyżyny, rozległe niziny, pojezierza i piękne
piaszczyste polskie plaże. W Polsce, szczególnie w górach na
niewielkiej przestrzeni można spotkać wiele niezwykłości. Każde z
pasm górskich wyróżnia osobliwość magicznych skał wyrzeźbionych
przez naturę. Wykonaj ćwiczenie, dopasuj zdjęcia do czterech
głównych krajobrazów Polski.
https://learningapps.org/view1647412
2.Obejrzyj film, może zobaczysz miejsca, w których już byłeś: morze,
góry, jeziora
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
3.Zagraj w zabawną grę. Musisz wykazać się refleksem i znajomością
nazw niektórych krain geograficznych w Polsce. Strzelaj w krety,
musisz szybko czytać i podejmować decyzje.
4.Wykonaj teraz zadania na stronie 74 w swoich ćwiczeniach.
Wszystkie potrzebne informacje do wykonania tego zadania znajdziesz
w tekście informacyjnym znajdującym się na stronach 62-63 w
podręcznikach (patrz udostępnione zdjęcia na Teams )
5.Poznaj wakacyjne plany różnych dzieci, pamiętaj, że mogą one
dotyczyć niekoniecznie tych wakacji. Uporządkuj rozsypanki
wyrazowe. Pamiętaj, że zdanie rozpoczynamy wielką literą, a
kończymy kropką, znakiem zapytania, bądź wykrzyknikiem. Kiedy coś
planujemy, układamy zdania oznajmujące- czyli takie zakończone
kropką.
https://wordwall.net/pl/resource/2930953/nasze-wakacyjne-plany
6.Napisz w zeszycie lub narysuj swoje wakacyjne plany. Jeśli zostajesz
w domu, również zaplanuj co będziesz robić podczas wakacji. W
mieście także można spędzić ciekawie czas.

15.30 – 16.15

Basen (H.Walczak)
Temat: Bezpieczne wakacje nad wodą.
Cel: Wiem, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.
Instrukcja: Obejrzyj krótki filmik, proszę, dzięki któremu dowiesz
się, jak należy zachowywać się nad wodą w czasie wakacji.
Życzę bezpiecznych, udanych, zdrowych, pełnych miłych przygód
wakacji 😊
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

2c, P. Emilia Kokot
Godziny

Wtorek

8.00 – 8.45

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Już wkrótce lato
Temat: Planujemy wakacje
Cel: Wskażesz kierunki na mapie, wyszukasz potrzebne informacje w
tekstach informacyjnych.
Przebieg zajęć:
1.Dziś zajmiemy się planowaniem wakacji. W tym roku jest to znacznie
utrudnione, planując wakacyjne podróże powinniśmy pamiętać o
zachowaniu ostrożności. Powinniśmy nadal zachować dystans
społeczny czyli unikać miejsc zatłoczonych. Pamiętajcie o zakładaniu
maseczek w miejscach publicznych, gdzie jest dużo ludzi oraz o częstym
i prawidłowym myciu i odkażaniu rak. Wiem, że nauczyliście się już
tego i liczę na waszą odpowiedzialność w tym temacie.
2. Macie już plany wakacyjne? Planowanie może się zacząć od
oglądanie mapy. Na mapie możemy odnaleźć miasta i miejscowości
położone nieopodal naszego miejsca zamieszkania. W Internecie
możemy poszukać informacji na temat miejsc wartych zobaczenia.
Otwórzcie teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 84.
Wykonajcie zadanie nr 1, a dowiecie się jakie plany wakacyjne mają
dzieci widoczne na obrazkach.
3. Spójrzcie na skrean (zdjęcie stron z waszego podręcznika str. 62-63),
przeczytajcie informacje na temat ciekawych miejsc, które można
zobaczyć w Polsce. Może niektórzy z Was już tam byli? Odpowiedzcie
ustnie na pytania: Jakie ciekawe miejsca zostały pokazane na zdjęciach?
Co można w nich zobaczyć?
4. Planowanie wakacyjnych podróży ułatwi znajomość kierunków
geograficznych i umiejętność określania ich na mapie. Obejrzycie film,
a wiedza, którą zdobędziecie umożliwi wam określanie kierunków
geograficznych nawet podczas wycieczki w lesie. Oglądajcie uważnie
https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio
Zaznacz na mapie Polski rzekę Wisłę, miejsca warte odwiedzenia oraz
kierunki geograficzne. Przeczytaj uważnie polecenia- zaznaczanie
ułatwią Ci kolory znaczników czyli punktów na mapie
https://learningapps.org/12042359
5. Otwórz teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 76 i
wykonaj zadania 5 i 6. Zapamiętaj pisownię kierunków geograficznych:
wschód i zachód piszemy ó ponieważ wymienia się na o wschódwschody zachód-zachody. Napisz kierunki geograficzne obok mapy.
Określ , gdzie położone jest Morze bałtyckie, a gdzie najwyższe polskie
góry Tatry. Nazwy kierunków geograficznych piszemy małą literą.
Zadanie z kropką możesz pominąć, ale zastanów się gdzie na mapie
Polski położony jest Toruń? Spróbuj określić odpowiedni kierunek

8.50 – 9.35

9.40 – 10.25

geograficzny. Na górze mapy- to północ, dół- to południe, na lewo zachód, a prawo –wschód
Dla chętnych, wykonaj ćwiczenie online
https://wordwall.net/pl/resource/2782079/przyroda/kierunki%c5%9bwiata
https://wordwall.net/pl/resource/1461147/kierunki-%C5%9Bwiata-namapie
Zajęcia zintegrowane
1. Lubię polskie krajobrazy. Zachwyca mnie ich różnorodność i
naturalne piękno. Góry, wyżyny, rozległe niziny, pojezierza i
piękne piaszczyste polskie plaże. W Polsce, szczególnie w
górach na niewielkiej przestrzeni można spotkać wiele
niezwykłości. Każde z pasm górskich wyróżnia osobliwość
magicznych skał wyrzeźbionych przez naturę. Wykonaj
ćwiczenie, dopasuj zdjęcia do czterech głównych krajobrazów
Polski.
https://learningapps.org/view1647412
2.Obejrzyj film , może zobaczysz miejsca, w których już byłeś: morze,
góry, jeziora,lasy
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
1. Zagraj t w zabawna grę. Musisz wykazać się refleksem i
znajomością nazw niektórych krain geograficznych w Polsce.
Strzelaj w krety, musisz szybko czytać i podejmować decyzje.
2. Wykonaj teraz zadania na stronie 74 w swoich ćwiczeniach.
Wszystkie potrzebne informacje do wykonania tego zadania
znajdziesz w tekście informacyjnym znajdującym się na
stronach62-63 w podręcznikach (patrz udostępnione zdjęcia na
teamsach lub Padlecie)
3. Poznaj teraz wakacyjne plany różnych dzieci, pamiętaj, że
mogą one dotyczyć niekoniecznie tych wakacji. Uporządkuj
rozsypanki wyrazowe. Pamiętaj, że zdanie rozpoczynamy
wielką literą, a kończymy kropką, znakiem zapytania, bądź
wykrzyknikiem. Kiedy coś planujemy układamy zdania
oznajmujące- czyli takie zakończone kropką.
https://wordwall.net/pl/resource/2930953/nasze-wakacyjne-plany
4. Napisz w zeszycie swoje wakacyjne plany. Jeśli zostajesz w
domu, również zaplanuj co będziesz robić podczas wakacji. W
mieście także można spędzić ciekawie czas.
Zajęcia zintegrowane
Temat: Liczby trzycyfrowe - ćwiczenia utrwalające układ
pozycyjny liczb

Cele: wskażę miejsce setek, dziesiątek i jedności w podanych liczbach,
zapiszę cyframi liczby przedstawione na liczydłach, zapiszę kolejne
liczby, przedstawię podane liczby na liczydłach
Przebieg zajęć:

1.Aby przypomnieć sobie i utrwalić zagadnienie „pozycyjnego układu
liczb”, czyli znaczenie zapisu cyfry w określonym w liczbie miejscu –
czyli na określonej pozycji w liczbie, obejrzyj, proszę prezentację.
Uważnie słuchaj lektora..
https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc
2.Spójrz na zdjęcie strony z naszego podręcznika. Zdjęcie znajdziesz
na padlecie. Wykonaj zadanie 1. Policz, ile jest piłeczek na trzech,
kolejnych ilustracjach. W myślach udziel odpowiedzi na pytania
zapisane pod ramką.3. Przygotuj, proszę ćwiczenia. W ćwiczeniu 1. (w
pierwszej części tego zadania) na stronie 71. zapisz cyframi liczby
przedstawione na liczydłach. Zwróć proszę uwagę na zapis
zamieszczony w ramce w prawym, górnym rogu. W przyszłości
wielokrotnie będziemy używali tych skrótów: s-setki, d-dziesiątki, jjedności. W drugiej części tego ćwiczenia przedstaw podane liczby na
liczydłach. Wykonaj ćwiczenia 2. i 3. zgodnie z poleceniami.
Zadanie dodatkowe -dla chętnych
Poćwicz budowanie liczb. Wybierz po lewej stronie 100. Zwróć
uwagę, że w okienku jest już jakaś liczba. Dokładaj liczmany tak, by
powstała dana liczba
.http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html
10.35 – 11.20

Język angielski (M.Wojtan)
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa.
Drodzy uczniowie zadania i instrukcję do lekcji znajdziecie otwierając
link:
https://padlet.com/martawojtan2018/non800uk5rbe
oraz na spotkaniu w Teams.

11.40 – 12.25

Zajęcia zintegrowane
Temat: Moje najwspanialsze wspomnienie wakacyjne
Cel: Narysujesz swoje wspomnienia dowolna techniką
Przebieg zajęć:
1. Przypomnij sobie twoje najwspanialsze do tej pory wakacje.
Określ jaki otaczał ciebie krajobraz. Możesz sięgnąć do zdjęć
lub pamiątek
2. Narysuj te wakacje dowolną techniką. Pamiętaj o staranności i o
zapełnieniu całej powierzchni kartki, koniecznie zrób tło. Miłych
wspomnień

2d, P. Bożena Kocęba
Godziny
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11.40 – 12.25

Język angielski (M.Wojtan)
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa.
Drodzy uczniowie zadania i instrukcję do lekcji znajdziecie otwierając
link:
https://padlet.com/martawojtan2018/non800uk5rbe
oraz na spotkaniu w Teams.

12.45 – 13.30

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Już wkrótce lato
Temat: Planujemy wakacje
Cele: wskażę kierunki na mapie, wyszukam w tekście potrzebne
informacje
Przebieg zajęć:
1.Dziś zajmiemy się planowaniem wakacji. W tym roku jest to
znacznie utrudnione, planując wakacyjne podróże powinniśmy
pamiętać
o zachowaniu ostrożności. Powinniśmy nadal zachować dystans
społeczny, czyli unikać miejsc zatłoczonych. Pamiętajcie o zakładaniu
maseczek w miejscach publicznych, gdzie jest dużo ludzi oraz
o częstym i prawidłowym myciu i odkażaniu rąk. Wiem, że
nauczyliście się już tego i liczę na waszą odpowiedzialność.
2. Macie już plany wakacyjne? Planowanie może się zacząć
od oglądanie mapy. Na mapie możemy odnaleźć miasta i miejscowości
położone nieopodal naszego miejsca zamieszkania. W Internecie
możemy poszukać informacji na temat miejsc wartych zobaczenia.
Otwórzcie teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 84.
Wykonajcie zadanie nr 1, a dowiecie się jakie plany wakacyjne mają
dzieci widoczne na obrazkach.
3. Spójrzcie na zdjęcie stron z podręcznika (będzie dostępne na
padlecie), przeczytajcie informacje na temat ciekawych miejsc, które
można zobaczyć w Polsce. Może niektórzy z Was już tam byli?
Odpowiedzcie ustnie na pytania: Jakie ciekawe miejsca zostały
pokazane na zdjęciach? Co można w nich zobaczyć?
4. Planowanie wakacyjnych podróży ułatwi znajomość kierunków
geograficznych i umiejętność określania ich na mapie. Obejrzycie film,
a wiedza, którą zdobędziecie umożliwi wam określanie kierunków
geograficznych nawet podczas wycieczki w lesie. Oglądajcie uważnie!
https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio
Zaznacz na mapie Polski rzekę Wisłę, miejsca warte odwiedzenia oraz
kierunki geograficzne. Przeczytaj uważnie polecenia- zaznaczanie
ułatwią Ci kolory znaczników, czyli punktów na mapie
https://learningapps.org/12042359

5. Otwórz teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 76
i wykonaj zadania 5 i 6. Zapamiętaj pisownię kierunków
geograficznych: wschód i zachód piszemy ó, ponieważ wymienia się
na o wschód-wschody zachód-zachody. Napisz kierunki geograficzne
wokół mapy. Określ, gdzie położone jest Morze Bałtyckie, a gdzie
najwyższe polskie góry Tatry. Nazwy kierunków geograficznych
piszemy małą literą. Zadanie z kropką możesz pominąć, ale zastanów
się, gdzie na mapie Polski położony jest Toruń? Spróbuj określić
odpowiedni kierunek geograficzny. Na górze mapy- to północ, dół- to
południe , na lewo -zachód, a prawo –wschód
Zadanie dodatkowe - dla chętnych
Możesz wykonać ćwiczenie online:
https://wordwall.net/pl/resource/2782079/przyroda/kierunki%c5%9bwiata
https://wordwall.net/pl/resource/1461147/kierunki-%C5%9Bwiata-namapie
13.50 – 14.35

Zajęcia zintegrowane
Dalszy ciąg lekcji
Polskie krajobrazy są piękne! Zachwycają różnorodnością i naturalnym
pięknem. Góry, wyżyny, rozległe niziny, pojezierza i piękne
piaszczyste polskie plaże. W Polsce, szczególnie w górach na
niewielkiej przestrzeni można spotkać wiele niezwykłości. Każde z
pasm górskich wyróżnia osobliwość magicznych skał wyrzeźbionych
przez naturę. Wykonaj ćwiczenie, dopasuj zdjęcia do czterech
głównych krajobrazów Polski.
https://learningapps.org/view1647412
Obejrzyj film , może zobaczysz miejsca, w których już byłeś: morze,
góry, jeziora
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
Zagraj t w zabawną grę. Musisz wykazać się refleksem i znajomością
nazw niektórych krain geograficznych w Polsce.
Wykonaj teraz zadania na stronie 74 w
ćwiczeniach polonistycznych. Wszystkie potrzebne informacje
do wykonania tego zadania znajdziesz w tekście znajdującym się na
stronach 62-63 w podręczniku (zdjęcia będą udostępnione zdjęcia na
padlecie).
Poznaj teraz wakacyjne plany różnych dzieci, pamiętaj, że mogą one
dotyczyć niekoniecznie tych wakacji. Uporządkuj rozsypanki
wyrazowe. Pamiętaj, że zdanie rozpoczynamy wielką literą, a
kończymy kropką, znakiem zapytania, bądź wykrzyknikiem. Kiedy coś
planujemy układamy zdania oznajmujące, czyli zakończone kropką.
https://wordwall.net/pl/resource/2930953/nasze-wakacyjne-plany
Napisz w zeszycie swoje wakacyjne plany. Jeśli zostajesz
w domu, również zaplanuj, co będziesz robić podczas wakacji.
W mieście także można spędzić ciekawie czas.

14.40 – 15.25

Zajęcia zintegrowane
Temat: Liczby trzycyfrowe - ćwiczenia utrwalające układ
pozycyjny liczb
Cele: wskażę miejsce setek, dziesiątek i jedności w podanych liczbach,
zapiszę cyframi liczby przedstawione na liczydłach, zapiszę kolejne
liczby, przedstawię podane liczby na liczydłach
Przebieg zajęć:
1.Aby przypomnieć sobie i utrwalić zagadnienie „pozycyjnego układu
liczb”, czyli znaczenie zapisu cyfry w określonym w liczbie miejscu –
czyli na określonej pozycji w liczbie, obejrzyj, proszę prezentację.
Uważnie słuchaj lektora.
https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc
2.Spójrz na zdjęcie strony 62. naszego podręcznika. Zdjęcie
znajdziesz na padlecie. Wykonaj zadanie 1. Policz, ile jest piłeczek na
trzech, kolejnych ilustracjach. W myślach udziel odpowiedzi na
pytania zapisane pod ramką.
3. Przygotuj, proszę ćwiczenia matematyczne. W ćwiczeniu 1. (w
pierwszej części tego zadania) na stronie 71. zapisz cyframi liczby
przedstawione na liczydłach. Zwróć proszę uwagę na zapis
zamieszczony w ramce w prawym, górnym rogu. W przyszłości
wielokrotnie będziemy używali tych skrótów: s-setki, d-dziesiątki, jjedności. W drugiej części tego ćwiczenia przedstaw podane liczby na
liczydłach. Wykonaj ćwiczenia 2. i 3. zgodnie z poleceniami.
Zadanie dodatkowe -dla chętnych
Poćwicz budowanie liczb. Wybierz po lewej stronie 100. Zwróć
uwagę, że w okienku jest już jakaś liczba. Dokładaj liczmany tak, by
powstała dana liczba
http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html

2e, P. Anna Lubomska
Godziny
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11.40 – 12.25

WF
Temat: Ćwiczenia z pluszakami.
Cel: rozwiniesz koordynację ruchową
Przebieg zajęć:
1. Proszę, przygotuj się do ćwiczeń. Ubierz wygodny strój sportowy.
Wywietrz pomieszczenie, w którym będziesz ćwiczyła/ćwiczył lub po
obejrzeniu filmu wyjdź na podwórko (zachowaj bezpieczną odległość
od innych) i tam powtórz ćwiczenia. Przygotuj kilka swoich
pluszaków, będziesz dziś ćwiczyć razem z nimi.
2. Obejrzyj filmik i wykonaj pokazane ćwiczenia.
3. https://www.youtube.com/watch?v=NVI36d634Ow

12.45 – 13.30

Zajęcia zintegrowane
Cel: Pomyślę i rozwiążę zadania na liczbach
Przebieg zajęć:
1. Rozgrzewka dla głowy
• Zagadka matematyczno-literowa:
Wpisz liczby z odpowiadającymi im literami w kolejności
od najmniejszej do największej (rosnąco), odczytaj hasło.
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2. Proszę otwórz ćwiczenia do matematyki na stronie 76. Przypomnij
sobie tabliczkę mnożenia i dzielenia. Rozwiąż zadanie 2.
Proponuję zacząć od obliczenia ceny nożyczek, zszywacza i długopisu.
3. Proszę otwórz ćwiczenia do matematyki na stronie 77. Przyjrzyj się
koralikom w zadaniu 1. Korzystając z ilustracji oblicz, ile jest
koralików każdego rodzaju. Oblicz wskazane sumy (wyniki
dodawania )
4. Poćwicz logiczne myślenie – rozwiąż zadanie 2. Odczytaj dane z
diagramu kołowego, porównaj je. Sprawdź, czy znasz odpowiedzi na
pytania.
5. W zadaniu 3 wykonaj obliczenia. Przypomnij sobie, co to są liczby
parzyste. Tylko te liczby wpisz do tabeli i odczytaj hasło.
Zadanie dodatkowe – dla chętnych
Zaproś kolegę lub jednego z domowników do gry „Spływ kajakowy”,
którą znajdziesz na ostatnich stronach naszych ćwiczeń. Baw się
dobrze! Powodzenia.

13.50 – 14.35

Zajęcia zintegrowane
Krąg tematyczny: Już wkrótce lato
Temat: Planujemy wakacje

14.40 – 15.25

Cel: Wskażesz kierunki na mapie, wyszukasz potrzebne informacje w
tekstach informacyjnych.
Przebieg zajęć:
1.Dziś zajmiemy się planowaniem wakacji. W tym roku jest to
znacznie utrudnione, planując wakacyjne podróże powinniśmy
pamiętać o zachowaniu ostrożności. Powinniśmy nadal zachować
dystans społeczny, czyli unikać miejsc zatłoczonych. Pamiętajcie o
zakładaniu maseczek w miejscach publicznych, gdzie jest dużo ludzi
oraz o częstym i prawidłowym myciu i odkażaniu rak. Wiem, że
nauczyliście się już tego i liczę na waszą odpowiedzialność w tym
temacie.
2. Macie już plany wakacyjne? Planowanie może się zacząć od
oglądanie mapy. Na mapie możemy odnaleźć miasta i miejscowości
położone nieopodal naszego miejsca zamieszkania. W Internecie
możemy poszukać informacji na temat miejsc wartych zobaczenia.
Otwórzcie teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 84.
Wykonajcie zadanie nr 1, a dowiecie się jakie plany wakacyjne mają
dzieci widoczne na obrazkach.
3. Spójrzcie na zdjęcie stron z waszego podręcznika str. 62-63,
przeczytajcie informacje na temat ciekawych miejsc, które można
zobaczyć w Polsce. Może niektórzy z Was już tam byli? Odpowiedzcie
ustnie na pytania: Jakie ciekawe miejsca zostały pokazane na
zdjęciach? Co można w nich zobaczyć?
4. Planowanie wakacyjnych podróży ułatwi znajomość kierunków
geograficznych i umiejętność określania ich na mapie. Obejrzycie film,
a wiedza, którą zdobędziecie umożliwi wam określanie kierunków
geograficznych nawet podczas wycieczki w lesie. Oglądajcie uważnie
https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio
Zaznacz na mapie Polski rzekę Wisłę, miejsca warte odwiedzenia oraz
kierunki geograficzne. Przeczytaj uważnie polecenia- zaznaczanie
ułatwią Ci kolory znaczników, czyli punktów na mapie.
https://learningapps.org/12042359
5. Otwórz teraz ćwiczenia od edukacji polonistycznej na stronie 76 i
wykonaj zadania 5 i 6. Zapamiętaj pisownię kierunków
geograficznych: wschód i zachód piszemy ó, ponieważ wymienia się
na o wschód-wschody zachód-zachody. Napisz kierunki geograficzne
wkoło mapy. Określ, gdzie położone jest Morze Bałtyckie, a gdzie
najwyższe polskie góry Tatry. Nazwy kierunków geograficznych
piszemy małą literą. Zadanie z kropką możesz pominąć, ale zastanów
się gdzie na mapie Polski położony jest Toruń? Spróbuj określić
odpowiedni kierunek geograficzny. Na górze mapy- to północ, dół- to
południe, na lewo -zachód, a prawo –wschód
Dla chętnych, wykonaj ćwiczenie online
https://wordwall.net/pl/resource/2782079/przyroda/kierunki%c5%9bwiata
https://wordwall.net/pl/resource/1461147/kierunki-%C5%9Bwiata-namapie
Zajęcia zintegrowane - ciąg dalszy lekcji.
1.Lubię polskie krajobrazy. Zachwyca mnie ich różnorodność i
naturalne piękno. Góry, wyżyny, rozległe niziny, pojezierza i piękne

piaszczyste polskie plaże. W Polsce, szczególnie w górach na
niewielkiej przestrzeni można spotkać wiele niezwykłości. Każde z
pasm górskich wyróżnia osobliwość magicznych skał wyrzeźbionych
przez naturę. Wykonaj ćwiczenie, dopasuj zdjęcia do czterech
głównych krajobrazów Polski.
https://learningapps.org/view1647412
2.Obejrzyj film , może zobaczysz miejsca, w których już byłeś: morze,
góry, jeziora
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
3.Zagraj w zabawna grę. Musisz wykazać się refleksem i znajomością
nazw niektórych krain geograficznych w Polsce. Strzelaj w krety,
musisz szybko czytać i podejmować decyzje.
4.Wykonaj teraz zadania na stronie 74 w swoich ćwiczeniach.
Wszystkie potrzebne informacje do wykonania tego zadania znajdziesz
w tekście informacyjnym znajdującym się na stronach 62-63 w
podręcznikach (patrz udostępnione zdjęcia na teamsach lub Padlecie)
5.Poznaj wakacyjne plany różnych dzieci, pamiętaj, że mogą one
dotyczyć niekoniecznie tych wakacji. Uporządkuj rozsypanki
wyrazowe. Pamiętaj, że zdanie rozpoczynamy wielką literą, a
kończymy kropką, znakiem zapytania, bądź wykrzyknikiem. Kiedy coś
planujemy, układamy zdania oznajmujące- czyli takie zakończone
kropką.
https://wordwall.net/pl/resource/2930953/nasze-wakacyjne-plany
6.Napisz w zeszycie lub narysuj swoje wakacyjne plany. Jeśli zostajesz
w domu, również zaplanuj co będziesz robić podczas wakacji. W
mieście także można spędzić ciekawie czas.

