18.05 – 22.05
Klasa 2b
Przedmioty

Zadania z przedmiotów na dany dzień

PONIEDZIAŁEK
Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Religia katolicka

Religia prawosławna

Język angielski wczesnoszkolny

Dziś ćwiczycie dodawanie do liczby dwucyfrowej i odejmowanie od niej pełnych dziesiątek.
W podręczniku na s.50 jest pokazane, jak liczył Kuba. Ty też tak policz i zapisz w zeszycie zad.2 i 3 s.50. Następnie wykonaj w ćwiczeniach polecenie 2
i 3 s.61
Co to jest gazetka?
Zapewne przyglądałeś się nie raz gazetce ściennej w naszej klasie. Gazetka to też inaczej czasopismo. A może to jest mała gazeta?
Dzieci z naszego ćwiczenia postanowiły same stworzyć taką klasową gazetkę. Zajrzyjcie do ćw. S.42 i 43 i dołączcie do pracy nad gazetką. Czy podoba
Wam się tytuł tej gazetki?😍
Przed Wami zadanie na dwa dni! Zapraszam Was do projektu - stwórzcie niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju pisemko dla dzieci. Poproście o
współpracę domowników - nad prawdziwą gazetą pracuje przecież wiele osób.
TUTAJ znajdziecie instrukcję i ciekawostki o najstarszym czasopiśmie dla dzieci w Europie.
TUTAJ znajdziecie szablon gazetki. Najlepiej wydrukować i …. można tworzyć! Na dzisiaj proponuję wykonać 5 pierwszych kart (strona tytułowa,
Czarownica Irenka, Kotek Mamrotek, Świerszczyk Bajetan przedstawia). Miłej zabawy!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Temat dzisiejszej lekcji religii to: Jezus zmartwychwstały karmi swoim Ciałem.
Umieszczony niżej link poprowadzi Cię przez prawdy, które Pan Jezus chce Ci dzisiaj przekazać.
https://view.genial.ly/5eb128d940ed110d22880cd4/interactive-image-pan-jezus-zmartwychwstaly-karmi-nas-swoim-cialemkl2spjednosc
Jeśli masz w domu ćwiczenia do religii, wykonaj zadania na str. 84 i 85.
Jeśli nie masz ćwiczeń, w zeszycie do religii narysuj Hostię i Kielich, a pod rysunkiem zapisz następujące zdanie: Jezus Chleb Życia posila ludzi swoim
Ciałem w drodze do nieba.
Pozdrawiam Was serdecznie. Zostańcie z Panem Bogiem!
Temat: Wskrzeszenie córki Jaira.
Christos Woskriesie! Kiedy Chrystus był w mieście Kafarnaum, przyszedł do Niego Jair, przełożony synagogi – domu modlitwy Izraelitów - i poprosił o
uzdrowienie dwunastoletniej ciężko chorej córki... Co było dalej? O tym cudzie i o innych dowiesz się oglądając https://youtu.be/zQZMvA0czos
Temat: Powtótrzenie.
Dear Students!

Nadal rozmawiamy o ubraniach, ale.... zabieram Was na fancy dress party – bal przebierańców.
Przypomnij sobie co oznaczają pytania:
What is she wearing? - W co ona jest ubrana?
What is he wearing? - W co on jest ubrany?
Oraz jak na nie odpowiedzieć:
She’s wearing…….. - ona jest ubrana w ....
He’s wearing….. - on jest ubrany w ...
Open your book at page 65. I see a party and many people. What are they wearing?
Przygotuj nagranie CD3.30. Wysłuchaj i wskaż na obrazku Matta oraz członków jego rodziny.
Następnie wykonaj zadanie 14, przeczytaj zdania dotyczące Matta i jego rodziny i powiedz Yes, jeśli zdanie jest prawdziwe lub No, jeśli zdanie jest
fałszywe.
Przenieśmy się do zeszytu ćwiczeń na str. 61.
Ćwiczenie 7 – uzupełnij zdania wpisując He’s wearing lub She’s wearing. Następnie pokoloruj obrazek zgodnie z opisem.
Ćwiczenie 8 – uzupełnij opis wyrazami z ramki zgodnie z obrazkiem.
Jeśli masz ochotę wykonaj w ćwiczeniach str.63. Postępuj zgodnie z opisem zadań.

Praca domowa (na ocenę termin do 25.05.2020)
Narysuj dziewczynkę i chłopca. Napisz w co są ubrani. Koniecznie dodaj kolory ubrań pisząc np.:
She’s wearing green trousers.
He’s wearing a blue hat.
Przypomnienie:
Pamiętajcie o użyciu przedimka “a” przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej: np. a jacket/ a dress/ a skirt/ a pink hat/ a yellow shirt.
Natomiast np. trousers, shorts, jeans to rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej i nie stawiamy przed nimi “a” np. trousers, blue trousers,
yellow shorts, blue jeans.
W razie wątpliwości i pytań, proszę pisać mojego maila.
Zdjęcia proszę o przesłanie na maila: wlostowska-zdanowicz@sp42bialystok.pl

! Praca dla chętnych!
Wyobraźcie sobie, że urządziliście bal przebierańców (fancy dress party). Zaprosiliście kilka osób i poprosiliście je, aby przebrali się za różne postacie.
Poinformowaliście gości, że nikt nie może być ubrany w dwa identyczne stroje (przebrania muszą różnić się przynajmniej kolorami). Pięknie ozdobiliście
salę, przygotowaliście kolorowe dekoracje, może nawet zadbaliście o poczęstunek.
Bardzo mnie ciekawi jak wyglądał Wasz bal!
Chętnych proszę, aby stworzyli dowolną techniką obraz swojego balu z opisem ubioru przyjemniej 3 osób. Można spróbować opisać pomieszczenie,
dekoracje, jedzenie czy po prostu kolory, które pojawią się na Waszej pracy.
Opis gościa można zacząć tak:
He is Ben. He is a king. He’s wearing blue trousers and long black boots…….
Myślę, że z pomocą przyjdzie Wam podręcznik. Zerknijcie również na str. 63 w ćwiczeniach - może znajdziecie tam inspirację
Na pracę czekam do 1 czerwca
Już nie mogę się doczekać.

Świetlica

Biblioteka szkolna

Pedagog szkolny

Dzień dobry, Świetliczaki! 😊 Jak Wam minął weekend? Gotowi do pracy? Jak już odrobicie wszystkie lekcje i będziecie mieli jeszcze siły, czas i
ochotę na chwilę zabawy, proponuję zajęcie relaksacyjne. Połóżcie się albo usiądźcie gdzieś wygodnie. Rozluźnijcie wszystkie mięśnie, wyobraźcie
sobie, że jesteście leciutcy jak chmurki. Zamknijcie oczy i skupcie uwagę na tym, co słyszycie. Spróbujcie nazwać jak najwięcej dźwięków. Jeśli pojawi
się w nich ptasi trel, spróbujcie określić, do kogo należy. Powodzenia!😊 Pozdrawiam, p. Kasia
Heej, sprawdzicie te sztuczki? 13 pomysłów na rysowanie dla dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=6IhSs1oirHM p. Beata
Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów Jest to coroczne święto obchodzone 18 maja. Zostało ustanowione w Moskwie w 1977 roku przez
Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO.
Od tego czasu, w majowy weekend poprzedzający Dzień Muzeów, obchodzona jest „Europejska Noc Muzeów”. My w Polsce również ją obchodzimy
pod nazwą „Noc Muzeów” (Opracowano na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowy_Dzie%C5%84_Muze%C3%B3w)
Biblioteka szkolna proponuje: Zrelaksuj się! Jeśli chcesz zwiedzić Muzeum Zabawek w Kudowie – Zdroju, zajrzyj na:
http://muzeum-zabawek.pl/kudowa-zdroj/

Kochani przedstawiam Wam ciekawe ćwiczenia na wyciszanie się: wyciągamy dłoń przed siebie i wyobrażamy sobie, że każdy palec to
zapalona świeczka na torcie urodzinowym, musimy długimi wydechami zdmuchnąć je po kolei, gdy świeczka zgaśnie, zwijamy paluszek, aż
ostatecznie złożymy dłoń w pięść. A podczas spaceru... zdmuchujmy dmuchawce na łące albo w parku.

WTOREK
Wychowanie fizyczne

Witam
Zapraszam do samodzielnego wykonywania ćwiczeń w domu. Na dzisiaj przygotowałem Wam zestaw ćwiczeń na kształtowanie
równowagi.

Zapraszam do ćwiczeń : nie zapomnij o krótkiej rozgrzewce ok 10 minut najlepiej przy muzyce !

Zaczynamy:
1. Ćwiczenia na równowagę: stanie na jednej nodze
Stań prosto, wzrok skieruj przed siebie. Ugnij jedną nogę i unieś kolano do wysokości bioder. Ramiona możesz rozłożyć na boki.
Wytrzymaj w tej pozycji 10 sekund, a następnie zamknij oczy i postaraj się zachować równowagę jeszcze przez 5 sekund. Zrób 3
powtórzenia po czym zmień nogę.
2. Ćwiczenia na równowagę: przysiad na palcach
Złącz stopy. Wyprostuj plecy, wciągnij brzuch, napnij pośladki i obniż lekko kość ogonową – tak, jakbyś chciał wyciągnąć kręgosłup. Rozłóż
ręce na boki, stań na palcach najwyżej jak się da i z tej pozycji zrób głęboki przysiad. Spróbuj zrobić to bez zachwiania. Następnie wróć do
pozycji stojącej. Wykonaj 5 powtórzeń.
Rada dla początkujących: jeśli trudno ci utrzymać równowagę, zrób ćwiczenie przy ścianie, lekko opierając się o nią ręką.
3. Ćwiczenia na równowagę: jaskółka
Stań ze złączonymi nogami. Pochyl tułów do przodu i jednocześnie wyciągnij jedną nogę do tyłu. Dla lepszej równowagi rozłóż ręce na
boki. Tułów i noga powinny znajdować się równolegle do podłoża. Wytrzymaj ok. 6 sekund i zmień nogę. Powtórz ćwiczenie po 3 razy na
każdą stronę.
4. Ćwiczenia na równowagę: wykroki na jednej nodze
To ćwiczenie oprócz tego, że poprawia równowagę, stanowi świetny trening ud i pośladków. Stań prosto ze złączonymi nogami, ręce
rozłóż na boki. Unieś prawą nogę do boku (stopa powinna znajdować się ok. 30 cm nad ziemią). Tą samą nogą zrób krok do przodu
stawiając stopę po skosie w lewo. Ugnij kolana, podnieś się i wróć do pozycji z nogą uniesioną do boku. Następnie zrób krok do tyłu,
również po skosie. Ugnij obie nogi, wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj po 6 powtórzeń na każdą stronę.
Powodzenia
Edukacja informatyczna

Stosujemy zasady pisania i ozdabiania tekstu. Zapraszam do kolejnych ćwiczeń. Wykonaj zadanie według instrukcji i zapisz plik na dysku.
Praca będzie kontynuowana na następnej lekcji, dlatego teraz jej nie przysyłaj nauczycielowi.
https://sp42bialystok-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/barkol_sp42bialystok_pl/EVDa8tq_5h5AhbBVPukH34IB7yBSMAzqQd5CxdgiD2k6Q?e=emYvp1

Edukacja wczesnoszkolna

W dalszym ciągu pracujemy nad gazetką “Mój Świerszczyk”. Jeśli wczoraj opracowałeś 5 stron, to na dziś też masz 5 stron. Cała gazetka powinna
mieć 10 stron. Tworząc ją wykonujesz rysunki, piszesz teksty, możesz także wkleić zdjęcia lub elementy wycięte z gazet, wydruku - jeżeli uznasz to za
potrzebne. To Ty decydujesz o tym, co znajdzie się w Twojej gazetce. Ostatnia strona, jak widzisz, jest poświęcona reklamie i promocji własnej - jak
to w każdej gazecie. To jest duże przedsięwzięcie, zadbaj o każdy szczegół, aby gazetka była ciekawa i przyciągała uwagę czytelnika.
Gotową gazetkę przyniesiesz do szkoły - gdy już będą normalne lekcje. Do tego czasu możesz nad nią pracować i pamiętaj, aby przechowywać w
“bezpiecznym”, znanym Ci miejscu, ze względu na to, że to cenny, unikatowy numer, który powstał w wyjątkowym czasie.
Poproś Rodziców o zrobienie zdjęcia, jak trzymasz w ręku swoją gazetkę i wysłanie do mnie pod koniec tygodnia.
Praca nad projektem “Mój Świerszczyk” - ćwiczenia językowe i ortograficzne. Przeprowadzenie wywiadu z Domownikiem na temat jego ulubionego
czasopisma.
Praca z podręcznikiem na s.51. Pamiętasz, że liczbę dwucyfrową zapisujemy używając dwóch cyfr- jedna określa, ile jest pełnych dziesiątek, druga
określa, ile jest jedności. Dziś dodajemy razem z dziećmi z podręcznika. Zauważ, że one zrobiły to na trzy sposoby, wszystkie te sposoby są
poprawne.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna

W zeszycie zrób zad.2 s.51. Zadanie 4s. 51 – dla chętnych (podręcznik)
Wykonaj zad.1,2,3 s.62 (ćwiczenia)
Świetlica

https://wke.lt/w/s/kheiGv p. Beata
Dzień dobry wtorkowo
Wczorajsza pogoda nas nie rozpieściła, ale nie poddamy się! Proponuję stworzyć własne słoneczko,
takie, które powiesicie sobie w pokoju i zawsze będzie się do Was uśmiechało. Można do tego wykorzystać papierowe
talerzyki, kawałek brystolu (lub kartonu, dowolnie), farby, kolorowe kartki (różne odcienie żółtego), materiały - co tylko
przyjdzie Wam do głowy. Promienie możecie wykonać z patyczków, np. do szaszłyków. Puście wodze fantazji!
Możecie
sobie później poprzesyłaś te słonka wzajemnie lub przesłać do mnie na sienkiewicz@sp42bialystok.pl. Pozdrawiam Was
cieplutko, p. Kasia

Pedagog szkolny

Obecnie wiele czasu spędzamy w domu z naszymi najbliższymi, dlatego moja propozycja na dziś - karta pracy do wykonania pt: „Rodzina” https://emocjedziecka.pl/rodzina-karta-pracy/ Wykonane prace (nie musicie podpisywać) możecie wysłać na adres
oscilowska@sp42bialystok.pl
Pozdrawiam👪

Biblioteka

Biblioteka szkolna proponuje: Zrelaksuj się!
Dzisiaj obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków . Pomysłodawcą święta jest Fundacja Ekologiczna Arka. Jej członkowie wpadli na taki
pomysł w 2005 roku i do dziś promują tę inicjatywę w społeczeństwie.
Jak pomagać? Można to robić na wiele sposobów. Komu pomagać? Tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Ważne jest
przy tym by nie naruszać czyichś granic i nie pomagać na siłę! Dobre uczynki warto sprawiać nie tylko ludziom i zwierzętom, ale i
naszemu środowisku.
Posprzątaj naczynia po posiłku. Odkurz mieszkanie. Zrób zakupy. Pobaw się z młodszym rodzeństwem. Zadzwoń do babci, dziadka.
Skontaktuj się z kolegą, koleżanką i zapytaj czy nie pomóc jej w pracy domowej. Wyślij komuś miły tekst za pomocą mediów
społecznościowych. Zrób zakupy starszej sąsiadce. Wyprowadź psa na spacer. Segreguj śmieci, żeby nie zanieczyszczać środowiska.
Oszczędzaj energię elektryczną, odłączając urządzenia, gdy nie są używane. Wyłącz światła tam gdzie nie są one potrzebne.
Pomyśl z życzliwością o drugim człowieku, zwierzęciu czy otaczającej Cię przyrodzie i zrób to, co będzie dla nich gestem
zrozumienia i przyjaźni. (Opracowano na podstawie: http://fundacjaarka.pl/dzien-dobrych-uczynkow)

ŚRODA
Wychowanie fizyczne

Witajcie:
Dziś wykonajcie rozgrzewkę – ćwiczenia rozciągające ok 10 minut.
Następnie włącz ulubioną muzykę, oraz wykonajcie zestaw proponowanych ćwiczeń np.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bieg w miejscu 1 min.
Krążenia stawów skokowych w miejscu prawa i lewa noga po 5 x
W leżeniu na brzuchu wznosy ugiętych ramion 10 x
Skłony w siadzie rozkrocznym 10 x
Skręty tułowia w klęku 10 x
Z leżenia na plecach nogi do tyłu 5 x
Skrętoskłony w pozycji stojącej 10 x
Marsz z wysoko uniesionymi kolanami 1 min.
W leżeniu na brzuchu wymach nóg po 5 x
W leżeniu na plecach przechodzimy do siadu 5 x
Kołyska na brzuchu 3 x
Przysiady 10 x

Powodzenia - pozdrawiam
Edukacja wczesnoszkolna

Przeczytaj tekst “Aga i motyle” lub poproś kogoś o pomoc (podręcznik s. 30 –31)
Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Wykonaj ćwiczenia ze strony 44.

Edukacja wczesnoszkolna
Edukacja wczesnoszkolna

Świetlica

Obejrzyj ilustracje i odczytaj informacje o zwierzętach występujących w ogrodzie. Postaraj się zapamiętać nazwy przedstawicieli każdej z trzech grup.
Wykonaj w ćwiczeniach zadania ze strony 45. Zachęcam Cię do zrobienia gąsienicy pani Eli, bo bardzo pasuje do dzisiejszego tematu.
Odejmowanie typu 37 – 12
Dziś trenujemy odejmowanie. Zapoznaj się ze sposobem odejmowania pokazanym w podręczniku na stronie 52.
Wybierz dowolny sposób i wykonaj zad. 2 s.52 oraz dla chętnych zad.4 s.52 (podręcznik) - zapis w zeszycie.
Rysowanie po pleckach – zabawa dla dzieci i dorosłych
https://www.youtube.com/watch?v=EqsL64uk1Q4 p. Beata
Dzień dobry moi Drodzy
Jak Wasze samopoczucie dzisiaj? Wiecie, jakie święto nam się zbliża? Sądzę, że tak. Mam dla Was propozycję prezentu
dla Waszych ukochanych Mam (w dobie nauczania zdalnego – prawdziwych Bohaterek). Potrzebny będzie ładny słoik, wstążka, kolorowe karteczki
(super sprawdzi się notes-kostka, jeśli ktoś ma) i długopis (można użyć kolorowych). Potrzebujecie 31 karteczek. Na każdej z nich wpisujecie jedno
życzenie lub dobre słowo czy podziękowanie (np. za to, że robią Wam pyszne posiłki, czyszczą spodnie z trawy, opatrują rany i milion innych). Później
Mama codziennie, przez cały miesiąc, będzie losowała jedną karteczkę. Możecie dodawać rysunki i własne inwencje. Macie jeszcze trochę czasu,
zatem do dzieła!
Pozdrawiam ciepło, p. Kasia

Pani Ela wita Świetliczaki
jeśli ktoś ma jeszcze ochotę coś zrobić to podsuwam Wam pomysł na wykonanie kolorowej ,wesołej
gąsienicy. Praca jest bardzo prosta , możecie ją wykonać samodzielnie. Potrzebujecie tylko kolorowy papier, klej , kredki.
Powodzenia

Pedagog szkolny

Propozycja na dziś - Teatr ze skarpetek 😉
Dziurawe lub samotne skarpetki znajdą się chyba w każdej górze prania. Niewykorzystane guziki mogą być oczami postaci grających w
skarpetkowym teatrze. Kilka nici, wstążek, sznurków… Niech ożyją i przemówią! Może odegracie wspólnie ulubioną historię z bajki? Może
rodzice zrobią przedstawienie dla dzieci, a potem dzieci dla rodziców?

Biblioteka

Biblioteka szkolna proponuje: Zrelaksuj się!
20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza.
Podczas tego święta podkreślane jest znaczenie morza w życiu mieszkańców Europy, a podczas licznych konferencji i warsztatów debatuje
się nad problemami gospodarki morskiej. Zapraszamy na spacer po Wirtualnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Jeśli masz ochotę, zajrzyj na:
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,4481ad-nad_morzem.html

CZWARTEK

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna
Język angielski wczesnoszkolny

Praca z epodręcznikiem Wiosna/blok 31/ temat 146 Podglądamy motyle/ moduł 3 i 4
Poznacie najczęściej występujące w Polsce motyle. Dowiecie się, jak nazywają się poszczególne części ciała motyla.
Narysuj w zeszycie do środowiska motyla (na całą stronę) - możesz skorzystać z epodręcznika lub z innego źródła. Pamiętaj o kolorach na skrzydłach.
Podpisz części ciała motyla. Motyl to owad, tak jak mrówka.
Praca z epodręcznikiem - jak wyżej/ moduł 5 i 6 - ćwiczenia interaktywne.
• Odszukasz w diagramie nazwy zwierząt i roślin ogrodowych
• Przypomnisz zasadę pisowni wyrazów, które inaczej piszemy niż słyszymy
• Napiszesz dyktando dyktowane przez lektora
• Rozwiążesz quiz
Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie dwóch liczb dwucyfrowych dowolnym sposobem. Należy zrobić zadania z ćwiczeń s. 63
Do pobrania KARTA 2 na platformie epodręczniki po zalogowaniu się (można działania zapisać w zeszycie, bez konieczności drukowania)
Temat: School uniform. Opisywanie ubrań szkolnych.
Kochani! Jestem pod wielkim wrażeniem i nie mogę się nadziwić, jak szybko i pięknie przesyłacie mi poprawnie wykonane prace.. i domowe i nawet te
dodatkowe! Dziękuję Wam serdecznie! Wiem, że można na Was polegać! :)
A dziś:
Hello Everyone! How are you today?
Dziś porozmawiamy o ubraniach do szkoły. Czy chcielibyście nosić mundurki szkolne?
Open your book, page 66. Look, children in uniforms. Te dzieci pochodzą z różnych krajów. Jakich?
A teraz spójrz:
uniform - mundurek
Japan - Japonia
Spain - Hiszpania
Poland - Polska
Britain - Wielka Brytania
tie - krawat
Wysłuchaj nagrania CD3.22 i podaj numer zdjęcia, o którym mowa.
Następnie przejdź do zeszytu ćwiczeń, na stronę 64, Wykonaj ćwiczenie 13 i 14.
Thank you! :)

Religia prawosławna

Świetlica

Temat: Wskrzeszenie syna wdowy z Nain.
Christos Woskriesie! Jezus Chrystus w mieście Nain spotkał ludzi niosących zmarłego młodzieńca, który był jedynym synem pewnej wdowy. Została
sama. Wielu ludzi podążało za nią w kondukcie pogrzebowym. Była dobrą kobietą. Chrystus ulitował się nad płaczącą mamą i pocieszył ją, mówiąc: Nie
płacz. Podszedł do zmarłego chłopca i wskrzesił go: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań - powiedział. Ludzie, którzy widzieli ten cud, wychwalali Boga i
dziękowali Mu za okazaną pomoc i miłosierdzie. Prawdziwa i gorąca wiara w Jezusa Chrystusa oraz serdeczna i gorliwa modlitwa zawsze sprowadzają
potrzebną pomoc. Gdy widzimy nieszczęście i mamy możliwość pomocy, Chrystus uczy nas, że należy pomóc. Pamiętaj, kiedy jest Ci ciężko i smutno pomódl się do Boga. Zastanów się, jak pocieszyłbyś osobę, która potrzebuje pomocy?
Kochani! Ponieważ wiem, że wszyscy uwielbiamy bajki i spędzamy teraz z nimi wiele czasu, chcę Wam dziś polecić stronę internetową
http://www.nickjr.com.pl/gry/ z edukacyjnymi grami, w których znajdziecie swoich ulubionych bohaterów Nick Jr.
Uwaga! Najpierw pytamy rodziców o zgodę na granie i ustalamy czas spędzony przy komputerze. Życzę dobrej zabawy!
p. Beata

Dzień dobry, dzień dobry!
Czy ktoś tu potrzebuje trochę ruchu i radości? Proponuję włączyć Wasze ulubione hity i po prostu tańczyć. Tak, jak
potraficie, w wolności. Taka aktywność jest dobra na wszystko. Zróbcie sobie zatem domową dyskotekę, możecie na nią zaprosić pozostałych
Domowników. Pozdrawiam Was muzycznie, p. Kasia
Pedagog szkolny

Propozycja zabawy z zapachami. Potrzebna jest pomoc rodzica lub rodzeństwa, którzy przygotują różne produkty spożywcze, kosmetyki,
przyprawy (ilość dowolna). Zasłoń oczy np. chustką/szalikiem. A teraz powąchaj i zgadnij co leży przed Tobą.

Biblioteka

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kosmosu. Jest to święto wszystkich badaczy i miłośników Wszechświata. Ludzie od
najdawniejszych czasów lubili wpatrywać się w niebo i zastanawiać się co też tam się takiego znajduje. Patrząc w górę możemy ulec
wrażeniu, że gwiazdy, Słońce, Księżyc i planety obracają się wokół Ziemi oraz że gwiazdy nie zmieniają położenia względem siebie. W
rzeczywistości znajdują się one w różnych odległościach od nas i poruszają się ale ich ruch możemy obserwować wyłącznie za pomocą
bardzo precyzyjnych (dokładnych) przyrządów astronomicznych. (Opracowana na podstawie http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/1/1/1)
Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda Kosmos, zajrzyj na: https://www.youtube.com/watch?v=ahkKIg8NVS0

PIĄTEK
Religia katolicka

Króluj nam Chryste!
Zapraszam Cię na kolejną katechezę. Pan Jezus chce Cię dziś przygotować do wydarzenia, które będziemy świętować w najbliższą niedzielę.
https://view.genial.ly/5ec174ddc812370d34fa4355/presentation-wniebowstapienie-kl-2
Jeśli masz w domu ćwiczenia możesz wykonać zadania na str. 92 i 93.
Zostańcie z Panem Bogiem! 😇

Edukacja wczesnoszkolna

Zbliża się święto wszystkich mam – 26 maja obchodzimy Dzień Matki. Zastanów się i podaj przynajmniej 5 wyrazów, które określają, jaka jest Twoja
Mama. Wyrazy muszą odpowiadać na pytanie: jaka? Wyrazy, które odpowiadają na pytanie: jaka? jaki? jakie? To przymiotniki
Wykonaj ćw. 4 s. 46
Z podręcznika s. 33 przeczytaj wiersz Natalii Usenko „Najczerwieńszy kubek”. Ułóż i zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytanie 1 i 2 pod wierszem.
Korzystaj z tekstu wiersza.
W podręczniku cz. 4 na str. 34 dowiecie się, co powinno znaleźć się w życzeniach, które komuś składamy. Zwróćcie uwagę na zwroty grzecznościowe
pisane wielką literą np. Ci, Twoje, Tobie, Twój, Twoja, Twe. Wykorzystajcie te informacje pisząc życzenia dla mamy. Zróbcie to najpierw na próbę na zwykłej kartce.

Edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie fizyczne

Witajcie
Dziś mam dla was propozycję ćwiczeń z piłkami:
Spróbujcie wykonać następujące ćwiczenia jeżeli jakieś z nich ci nie wychodzi nie przejmuj się ćwicz i próbuj dalej 😊
1.Kozłowanie piłki w miejscu prawą i lewą ręką.
2.Kozłowanie piłki w miejscu wokół własnego ciała.
3.Kozłowanie piłki w marszu poruszamy się do przodu i do tyłu

4.Kozłowanie piłki w slalomie ( slalom dowolny ) między przeszkodami.
5.Kozłowanie piłki w miejscu w przysiadzie
6.Kozłowanie piłki w miejscu robimy przysiad
7.Podrzut piłki do góry klaśnięcie w dłonie i chwyt piłki.10 X.
8.Podrzut piłki do góry przysiad i chwyt piłki.10X.
9.Podrzut piłki do góry klaśnięcie pod uniesioną do góry nogą i chwyt piłki.10X.
10.W rozkroku przekładamy piłkę między nogami- ósemka.
11.Przekładamy piłkę pomiędzy nogami unosząc wysoko kolana.
12.Wykonujemy skłony z pogłębianiem.
13.Brzuszki z piłką.
14.Przysiady z piłką.
Czas ćwiczenia oraz liczbę powtórzeń możesz dostosować do swoich aktualnych możliwości.
P owodzenia.
Zajęcia kreatywne

Świetlica

Proponuję obowiązkowo zrobić tę pracę TUTAJ - jest bardzo prosta, ale jeśli się postarasz, z pewnością zachwyci Twoją Mamę. Będzie można tam
dołączyć kartkę z pięknie i bezbłędnie wypisanymi życzeniami.
Prawdziwe wyzwanie – ale też praca na wieczną pamiątkę - być może z pomocą Taty TUTAJ
Dzień dobry Świetliczaki 😊 Mamy piątek, weekendu początek 😊 Jeśli jeszcze nie za bardzo wiecie, czym się zając w wolnym czasie, to mam dla
Was propozycje. Dziewczynkom – robienie domowego makaronu (tu by się przydała nieoceniona pomoc Mamy, jeśli znajdzie na to czas i chęci),
Chłopcom - tworzenie miasta na dywanie (z klocków, kartonów, słomek (można z nich wykonać np. tory kolejowe). Do przygotowania makaronu
potrzebne będą: 1 jajko, 0,5 kg mąki i gazowana woda mineralna (dodajemy “na oko”, żeby wyrobić ciasto). Życzę Wam świetnej zabawy i udanego
wypoczynku 😊 Pozdrawiam, p. Kasia

Pedagog szkolny

Propozycja na dziś – wiosenna chmurka💭:
http://klanza.bialystok.pl/wiosenna-chmurka-pelna-serca/chmurka01-1/

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna proponuje: Zrelaksuj się!
Dzisiaj obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. Święto to zostało ustanowione w 1997 r. przez Klub Gaja dla upamiętnienia uchwalonej przez
polski parlament ustawy o ochronie zwierząt. Zwierzęta nie są ani rzeczami ani zabawkami. Są tak jak ludzie istotami żyjącymi. I tak jak
ludzie, zdolnymi do odczuwania radości, miłości, przywiązania ale też smutku i cierpienia. Dlatego traktuj je tak, aby tego cierpienia nie
odczuwały. Zapewnij zwierzętom poszanowanie, ochronę i opiekę. Pamiętaj o tym każdego dnia! (Opracowano na podstawie:
https://www.kalbi.pl/dzien-praw-zwierzat i https://weterynarianews.pl/ogolnopolski-dzien-praw-zwierzat/?pdf=10383)

Jeśli masz ochotę zobaczyć 11 najbardziej uroczych dzieci zwierząt, zajrzyj na: https://www.youtube.com/watch?v=N9z8AREvjsA

