
Nasza klasa Nasza klasa Nasza klasa Nasza klasa 
Dzień odkrywców. Klasowa gazetka.Dzień odkrywców. Klasowa gazetka.

Nasza klasa Nasza klasa Nasza klasa Nasza klasa 
Dzień odkrywców. Klasowa gazetka.Dzień odkrywców. Klasowa gazetka.



Co to jest? Co to jest? –– obejrzyj film. obejrzyj film. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fH

obejrzyj film. obejrzyj film. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fH-CGVOoGw



„Świerszczyk” „Świerszczyk” –– pisemko dla dzieci pisemko dla dzieci 
zaprasza na spotkanie ze smokami.zaprasza na spotkanie ze smokami.

https://swierszczyk.pl/https://swierszczyk.pl/

Przykładowy numer

pisemko dla dzieci pisemko dla dzieci ––
zaprasza na spotkanie ze smokami.zaprasza na spotkanie ze smokami.

https://swierszczyk.pl/https://swierszczyk.pl/

Przykładowy numer



Zapraszamy do zabawy:Zapraszamy do zabawy:



1. Spotkanie ze smokiem:1. Spotkanie ze smokiem:

Obejrzyj Obejrzyj 
historyjkę i historyjkę i 
powiedz, jak powiedz, jak 
czarownica czarownica 
Irenka pomogła Irenka pomogła 
smoczkowi?smoczkowi?



Zapisz w zeszycie:Zapisz w zeszycie:

Lekcja      25.05
Temat: Poznajemy czasopisma.Temat: Poznajemy czasopisma.

Narysuj w zeszycie swojego smoka:Narysuj w zeszycie swojego smoka:

Temat: Poznajemy czasopisma.Temat: Poznajemy czasopisma.



„Smocza” ortografia „Smocza” ortografia –– pod obrazkami ukryły się wyrazy, pod obrazkami ukryły się wyrazy, 
a w słowach litery i dwuznaki. Pokaż, gdzie chowają się a w słowach litery i dwuznaki. Pokaż, gdzie chowają się 
ż, ó, ż, ó, rzrz, ni. Zapisz wyrazy w zeszycie., ni. Zapisz wyrazy w zeszycie.

pod obrazkami ukryły się wyrazy, pod obrazkami ukryły się wyrazy, 
a w słowach litery i dwuznaki. Pokaż, gdzie chowają się a w słowach litery i dwuznaki. Pokaż, gdzie chowają się 

, ni. Zapisz wyrazy w zeszycie., ni. Zapisz wyrazy w zeszycie.



różowy
górze

ókróla
królem 
król
ogniem
wieży



3. Trenuj czytanie:3. Trenuj czytanie:





Czytając Czytając 
czasopisma czasopisma 
trenujesz trenujesz trenujesz trenujesz 
czytanie.czytanie.



Czas na klasową gazetkę Czas na klasową gazetkę 
ćwiczenia na stronie 42 i 43.ćwiczenia na stronie 42 i 43.

–– wykonaj wykonaj 
ćwiczenia na stronie 42 i 43.ćwiczenia na stronie 42 i 43.



Matematyczna rozgrzewka: Matematyczna rozgrzewka: 
świerszczykoweświerszczykowe ćwiczenia z myślenia:ćwiczenia z myślenia:
Matematyczna rozgrzewka: Matematyczna rozgrzewka: 

ćwiczenia z myślenia:ćwiczenia z myślenia:





Matematyczna rozgrzewka: Matematyczna rozgrzewka: 

http://www.matzoo.
pl/klasa2/dodawanie
-dziesiatek
roznych

http://www.matzo
o.pl/klasa2/odejmo
wanie-dziesiatek-
od-roznych-
liczb_7_24

Matematyczna rozgrzewka: Matematyczna rozgrzewka: 

http://www.matzoo.
pl/klasa2/dodawanie
dziesiatek-do-

roznych-liczb_7_23



Trenuj liczenie na Trenuj liczenie na matzoomatzoo

http://www.matzoo.
pl/klasa2/dodawanie
-

matzoomatzoo::

http://www.matzoo.
pl/klasa2/dodawanie
-na-paragonie_7_509



Sposoby liczenia Sposoby liczenia -- możesz rozpisać na możesz rozpisać na 
kartce według wzoru:kartce według wzoru:

45+30= 40+30+5= 70+5 = 7545+30= 40+30+5= 70+5 = 75

64-30= 60-30+4= 30+

możesz rozpisać na możesz rozpisać na 

45+30= 40+30+5= 70+5 = 7545+30= 40+30+5= 70+5 = 75

= 30+4=34



Sposoby liczenia Sposoby liczenia -- możesz wykonać możesz wykonać 
rysunek:rysunek:

- dziesiątka   -

45 + 30 = 45 + 30 = 

możesz wykonać możesz wykonać 

jedność

= 75= 75



Sposoby liczenia Sposoby liczenia -- możesz wykonać możesz wykonać 
rysunek:rysunek:

- dziesiątka   -

35 - 30 = 35 - 30 = 

możesz wykonać możesz wykonać 

jedność

55



Matematyka Matematyka –– wykonaj ćw. 1,2,3 str. 61wykonaj ćw. 1,2,3 str. 61wykonaj ćw. 1,2,3 str. 61wykonaj ćw. 1,2,3 str. 61



Sprawdź:Sprawdź:





Informatyka: Informatyka: https://code.org/https://code.org/



Wybierz dowolną grę:Wybierz dowolną grę:



Miłej zabawy. Miłej zabawy. 
Wasza Pani Wasza Pani Wasza Pani Wasza Pani Wasza Pani Wasza Pani Wasza Pani Wasza Pani 


