Zakres materiału dla klasy II w SSP w Pałecznicy
Termin realizacji 25.05.2020 do 29.05.2020r
Poniedziałek 25.05.2020
Edukacja polonistyczna
Nauka na pamięć wiersza dla mamy
"Dziś dla Ciebie Mamo..." - Ścisłowski Włodzimierz
Dziś dla Ciebie Mamo,
świeci słońce złote,
dla Ciebie na oknie
usiadł barwny motyl.
Dziś dla Ciebie Mamo,
płyną złote chmurki,
a wiatr je układa
w świąteczne laurki.
Dziś dla Ciebie Mamo,
śpiewa ptak na klonie
i dla Ciebie kwiaty
pachną też w wazonie.
Dzisiaj droga Mamo,
masz twarz uśmiechniętą
Niechaj przez rok cały
trwa to Twoje święto!
Wiersza proszę się nauczyć, aby w Dzień Mamy zarecytować swojej Mamusi.
Redagowanie i zapisywanie życzeń z okazji Dnia Matki( zredagujcie i samodzielnie zapiszcie
życzenia dla mamy w wykonanej przez Was laurce, pamiętajcie o stosowaniu wielkiej litery w
zwrotach grzecznościowych np. Tobie , Ci).
Edukacja matematyczna
Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000
Wykonajcie po 6 przykładów na dodawanie i odejmowanie ( w zeszycie liczby trzycyfrowe do
dwucyfrowych )
Edukacja techniczna
Wykonanie laurki z okazji Dnia Matki
Uczniowie wykonują laurkę według własnego pomysłu.
Zadania realizujemy bez podręcznika
Wychowanie fizyczne
wykonajcie ćwiczenia relaksacyjne link: https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g
Wtorek 26.05.202
Edukacja polonistyczna
Recytacja wierszy dla mamy.
Edukacja społeczna
Przestrzeganie zakresu swoich obowiązków w życiu codziennym oraz przyjętych norm i zasad.
Odnoszenie się do poznanych wartości obowiązujących w rodzinie.
Edukacja muzyczna
Śpiewanie piosenek dla mamy( piosenki ,które znamy)
Wychowanie fizyczne:

Wspólny spacer z mamą.
Dzień bez podręcznika
Środa 27.05.2020r
Edukacja polonistyczna
Wypowiedzi na temat przygotowań do podróży do Afryki na podstawie wiersza Aleksandry
Gajewskiej O Ludziku podróżniku. Wyraziste czytanie wiersza. Pisanie listu do Ludzika podróżnika.
Układanie i zapisywanie odpowiedzi na pytanie: Co zabierzesz w podróż po świecie?.
Poczytanka Na koniec świata (Dla chętnych)
Do realizacji stosujemy P. s. 43, 44, 45, 76, 77K. s. 44
Edukacja matematyczna
Odczytywanie informacji podanych w tabeli.
Udzielanie odpowiedzi na podstawione pytania.
Zadania dodatkowe.(dla chętnych)
Do realizacji wykorzystujemy P. s. 92 KM. s. 36, 37, 38, 39, 58, 59
Edukacja plastyczna „Moja wymarzona podróż plastyczna”
Czwartek 28.05.2020r.
Edukacja polonistyczna
Ulica Ciekawych Wyrazów  wyjaśnienie znaczenia wyrazu kontynent.
Podawanie nazw kontynentów i wskazywanie ich na mapie świata.
Tropiciele wiedzy.
Rozmowa na temat odkryć geograficznych na podstawie tekstu i ilustracji.
Owoców egzotycznych. Układanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są twoje ulubione owoce?.
Zwierzęta egzotyczne.
Uzupełnianie zdań nazwami zwierząt w odpowiedniej formie.
Uzupełnianie mapy świata nalepkami z nazwami kontynentów.
Odczytywanie z mapy świata nazw oceanów i ich zapisywanie.
Ćwiczenia dodatkowe. ( dla chętnych)
P. s. 46, 47K. s. 46, 47, 80 W. k. 65
Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych – doskonalenie czterech działań matematycznych.
P. s. 93KM. s. 40, 41
Edukacja przyrodnicza
Rozpoznawanie i nazywanie owoców i zwierząt egzotycznych.
Odczytywanie informacji z mapy świata – wskazywanie kontynentów. Odczytywanie nazw
oceanów.
P. s. 46W. k. 65
Piątek29.05.2020r.
Edukacja polonistyczna
Wypowiedzi uczniów na temat zagrożeń i trudności, jakie mogą napotykać ludzie i zwierzęta
na pustyni, na podstawie wysłuchanego opowiadania Łukasza Wierzbickiego Ciemne okulary
Uzupełnianie metryczki książki. Ćwiczenia utrwalające pisownię wyrazów z h.
Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych.
Tekst matematyczny.
Czytanie ze zrozumieniem tekstu matematycznego.
Odszukiwanie właściwych odpowiedzi
Do realizacji stosujemy KM. s. 42, 43
Wychowanie fizyczne:
Zabawy i ćwiczenia skoczne skoczne .

Kontakt jak dotychczas. W dalszym ciągu uczniowie wykonują zadania , które nie sprawiają
dzieciom trudności.
Wychowawca
Bożena Gorgoń

