Materiały dla klasy II
Edukacja polonistyczna
1. Wypożyczyliście z biblioteki książkę z wierszami J. Brzechwy. Czytajcie
wiersze. Każdego dnia z jednego wiersza wybierzcie po 5 rzeczowników.
Ułóżcie z nimi zdania (minimum 6 wyrazów) i zapiszcie je w zeszycie.
2. Czytajcie książkę z domowej biblioteczki przez 15 min dziennie.
3. Zrobicie sobie dyktando, wejdźcie na stronę – poproście o pomoc rodziców.
https://dyktanda.online/app/dyktando/701
Po otworzeniu strony, po prawej stronie będzie napisane – LISTA DYKTANDposzukajcie dyktanda ,, Dziwna żaba’’, klasa 2. Sprawdzicie się w pisowni
wyrazów z rz i ż. Po skończeniu dyktanda zapiszcie w zeszycie ilość uzyskanych
punktów. Zapiszcie sobie z dyktanda w zeszycie po dwa wyrazy z rz i ż , ułóżcie z
nimi zdania.
Edukacja matematyczna
1. Utrwalaj mnożenie i dzielenie w zakresie minimum 50.
2. Rozwiąż zadania tekstowe. W zeszycie napisz nr zadania, rozwiązanie,
rysunek i odpowiedź.
Zadanie 1
Marcel kupił 21 puszek karmy dla 7 kotów. Ile puszek karmy dostanie każdy z kotów?
Zadanie 2
Cukierek był strasznym łobuzem. Do Wigilii zostało 8 dni, a kot każdego dnia tłukł 4
bombki. Ile bombek razem potłukł Cukierek?
Zadanie 3
Cukierek miał 45 makreli. Marcel dokupił jeszcze 36 makreli. Ile makreli ma razem
Cukierek?
Zadanie 4
Precelek miał 36 smakołyków, a Cukierek o 17 więcej. Ile smakołyków ma Cukierek?
Ile smakołyków mają razem?
Zadanie 5
Marcel kpił 6 opakowań ryb. W każdym opakowaniu było ich po 7. Ile ryb było we
wszystkich opakowaniach razem?
Zadanie 6
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W poniedziałek do sklepu przywieziono 8 kg karmy dla kotów. Tyle samo karmy
przywożono jeszcze przez trzy kolejne dni. Ile kilogramów karmy przywieziono razem
do sklepu?
Zadanie 8
Marcel wybrał się z tatą na ryby. Marcel złowił 8 ryb a tata 4 razy więcej. Ile ryb złowił
tata? Ile ryb złowili razem?
3. Dla zainteresowanych i chętnych do dodatkowej nauki poprzez zabawę!
Linki do stron z kreatywnymi bezpłatnymi zabawami logicznymi:
www.abecadlo.cauchy.pl.
www.tabliczkamnożenia.pl
www.grydladzieci.pl/tabliczka-mnozenia
szaloneliczby.pl/klasa 2/
Nic nie musicie drukować, rozwiązania można zapisywać na kartce.
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