Materiały edukacyjne dla klasy II na okres nauki zdalnej
w roku szkolnym 2019/2020.
Ćwiczenia wykonujemy w zeszycie lekcyjnym edukacji polonistycznej,
matematycznej lub w zeszycie dodatkowym.
1. Przeczytaj tekst. Odpowiedz całym zdaniem na pytania do tekstu. Zapisz
odpowiedzi w zeszycie z numerem zadania.

2. Zapisz w zeszycie odpowiedzi do pytań. Zamiast pokolorować, podkreślić
prawidłową odpowiedź, przepisz ją do zeszytu.

3. Narysuj w zeszycie tabele. Czytaj codziennie minimum 30 minut dowolnego
tekstu. Poproś o podpis Rodzica.
DATA

13.03.20
14.03.20
15.03.20
16.03.20
17.03.20
18.03.20
19.03.20
20.03.20
21.03.20
22.03.20
23.03.20
24.03.20
25.03.20

czas minimum 30
min.

Podpis rodzica

4. Zapisz tekst dyktanda w zeszycie. Sprawdź pisownię w słowniku
ortograficznym.
a) „Ó” Pan Józef ma dzisiaj dobry nastrój. Pomyślał sobie, że pójdzie na
pocztę po pocztówki. Wyśle je do przyjaciół, którzy wyjechali w daleką
podróż. Wybrał pocztówkę, na której dwóch chłopców stoi na tle
ogromnej góry. Tu i ówdzie widać też czarne chmury. Okazało się, że pan
Józef ma tylko ołówek. Napisał nim kilka słów do przyjaciół. Teraz był już
wesół i zadowolony.
b) ,,RZ” Mały Jerzy siedzi pod drzewem i czyta. Nagle zatrzasnął książkę i
pobiegł do lasu. Tutaj powietrze pachnie leszczyną i grzybami. Potem
poszedł nad rzeczkę. Przechadzał się jej brzegiem. Spacerował tak aż do
zmierzchu. Wreszcie, kiedy chwycił go głód, przyszedł do domu. Zjadł trzy
kanapki z szynką i rzodkiewką.
c) ,,Ż” Za oknem widać piękny, zimowy pejzaż. Niedawno przeszła potężna
śnieżyca. Wzdłuż drogi utworzyły się głębokie zaspy śnieżne. Najwięcej
radości mają dzieci. Wkładają ciepłą odzież i wyruszają na łyżwy. Inni
bawią się w bitwę na śnieżki.
d) ,,H” Hania i Helenka mają hobby. Jest nim hafciarstwo. Oprócz tego
hodują rośliny. Niedawno wyhodowały pachnący hiacynt. Dziewczynki
lubią też chodzić na koncerty do filharmonii. Hania umie grać na harfie, a
Helenka na harmonii. Jeśli stworzą duet, będzie z tego wielki hałas.
e) ,,CH” Wojciech jest chory. Ma chrypkę i kaszel. Do tego dzisiaj zaczęło
bolec go ucho. Chłopiec wczoraj wracał ze szkoły bez czapki. Na dworze
było chłodno i była plucha. Wojciech w dodatku z ochotą wchodził we
wszystkie kałuże. Chlupało mu w butach. Teraz musi jechać z mamą do
lekarza.

5. Rozwiń zdania i zapisz w zeszycie.
Mama gotuje.
Ptaki śpiewają.
Dzieci grają.
6. Napisz w zeszycie życzenia koleżance z okazji imienin.
7. Napisz w zeszycie ogłoszenie sprzedaży mieszkania.
8. Napisz w zeszycie zaproszenie na swoje urodziny.

CZĘŚĆ MATEMATYCZNA
Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w zeszycie do matematyki lub
w zeszycie dodatkowym.

Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij wynikami mnożenia w zakresie 100
x
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
2
2
2
3
4
5
15
6
7
8
64
9
10

Utrwalaj mnożenie, dzielenie w zakresie 100, dodawanie, odejmowanie
oraz rozwiązywanie zadań tekstowych na stronie www.matzoo.pl
Korzystaj również ze strony www.pisupisu.pl , www.zyraffa.pl
Bardzo proszę o staranne wykonanie zadań w zeszytach, po powrocie
do szkoły będą zadania sprawdzone. Życzę miłego czasu!
Wychowawca: Aneta Florek

