Poniedziałek 20.04
Temat: Wiosna w polu i ogrodzie

Film o polu:
https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4&fbclid=IwAR3Hq98c9kJk81t9z0pibfli4fv3nj5QjkW-gdKqTjU6X_VTP3m379i1rA
Pod. Str. 72-73, ćw. Str. 79
Temat: Mnożenie i dzielenie w zakresie 30 – powtórzenie wiadomości
Ćwiczenie online: http://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-30_11_418
Karta pracy
Prezentacja nr 1 w załączniku
Wtorek 21.04
Temat: Co słychać wiosną u zwierząt?
Praca plastyczna: Wiosna w sadzie lub ogrodzie (technika dowolna)
Pod. Str. 74-75, ćw. Str. 80-81
Temat: Mnożenie i dzielenie do 30 – powtórzenie wiadomości
Prezentacja nr 2 w załączniku
Środa 22.04
Temat: Piszemy opowiadanie
Podręcznik str. 76-77
Bardzo proszę, by opowiadanie ze str. 77 dzieci przepisały do zeszytu. Każdą część opowiadania
(wstęp, rozwinięcie i zakończenie) piszemy od akapitu. Praca jest na ocenę.
Temat: Sprawdzian wiadomości – mnożenie i dzielenie w zak. 30
Czwartek 23.04
Temat: Sprawdzam siebie
Ćwiczenia str. 82-83 – praca na ocenę

Temat: Dopełnianie do najbliższej dziesiątki i ujmowanie – obliczenia w zakresie100 bez
przekraczania progu dziesiątkowego.
Pod.str. 36, ćw. Str. 47

Piątek 17.04
Temat: Co jest przyjazne, a co szkodliwe?

Pod. Str. 4-7, ćw. Str.4-6
Temat: Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia w zakresie100

Ćwiczenia. Str. 48
Link do ćwiczeń gimnastycznych:
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE&fbclid=IwAR2923HX8DJKklScSEuhEaDXt8WLWK
_6t0VN960fCI58rH6hl_342XXuH8g
Piosenka – chętne dzieci mogą nagrać i wysłać mi swoje nagrania
Wiosna w ogródku
https://www.youtube.com/watch?v=gpZElYqu1Ag

Tekst piosenki:
1. Grabie i łopaty zimą spały w szopie
Wiadomo , że wtedy grządek nikt nie kopie.
Nagle przyszła wiosna na dwór je wygnała,
Kiedy pracowały ,ona planowała .
Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie .
Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa ,
Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać.
2. Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą .
Grabie i łopaty męczą się i pocą.
Taczki i konewki także się zwijają
Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.
Ref: Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie .
Ani się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie .
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa ,
Kwiaty będą kwitnąć , ptaki będą śpiewać. (x2)

Podręcznik cz.4
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/ElementarzOdkrywcow_[cz_4][kl_2][pr_2018]/#p=I

