
KLASA II – B. Komenda 

Data  Temat Zadania do wykonania 

 

Praca dodatkowa  dla 

chętnych 

25.03.2020r 

środa 

W marcu 

jak w 

garncu. 

Pamiętaj o codziennym czytaniu i dzienniku. 

  

ed. polonistyczna 

Przeczytaj – podręcznik s. 86 i 87 

ćw. 1s.76, ćw.3,4,5 s. 77 

 

ed. matematyczna   

z. 1,2,3 s.40 

 

 

26.03.2020r 

czwartek 

Wiosenna 

pogoda. 

ed. polonistyczna 

Na podstawie własnej obserwacji oraz w.”W marcu 

jak w garncu” s.86 i wiersza ze s. 106 (podręcznik) 

wykonaj ćw. 2s.76 

 

ed. matematyczna 

z.1,2,3 s. 42 

 

ed. muzyczna 

Przypomnij piosenkę „Witaj, Wiosno! 

 

Strona ta sama  co 

wcześniej 

(www.specjalni.pl -

ćwiczenia -i-nauka,) 

szukaj, innowacyjna 

szkoła,  przyroda kl.2 

temat nr 3 „Jak 

obserwować i badać 

przyrodę?” 

27.03.2020r 

piątek 

Powroty 

ptaków. 

ed. polonistyczna, przyrodnicza i plastyczna 

Na podstawie przeczytanych tekstów, wierszy, 

własnych obserwacji i innych dostępnych ci źródeł 

wypisz nazwy powracających ptaków oraz 

wiosennych kwiatów. 

Na kartce narysuj wybranego ptaka (podpisz go)  i 

poszukaj informacji o nim (np. czym się żywi, jak 

wygląda gniazdo, kto wychowuje pisklęta, gdzie 

spędza zimę, jego upierzenie i inne informacje, które 

uznasz za ciekawe). Ciekawostki o nim zapisz pod 

rysunkiem. 

 

ed. matematyczna 

w zeszycie z matematyki zapisz godz. rozpoczęcia 

nauki, zapisz godziny zakończenia poszczególnych 

etapów swojej pracy i oblicz ile czasu pracowałeś. 

np. 8.10 rozpoczęcie pracy 

8.25 koniec czytania 

8.50 koniec rysowania 

8.50 – 9.00 przerwa w nauce 

9.00 – 9.30 wyszukiwanie  informacji 

czas mojej nauki …………... 

Strona ta sama  co 

wcześniej 

(www.specjalni.pl -

ćwiczenia -i-nauka,) 

szukaj, innowacyjna 

szkoła,  przyroda kl.2 

temat nr 6 „Dlaczego 

ptaki potrafią latać?” i 

temat nr 10 „Co robią 

wiosną mieszkańcy lasu?” 

 

Jak masz chęć posłuchaj – 

wiosenne odgłosy ptaków. 

https://www.youtube.com/

watch?v=hDqaWANVk8

U 

 

 

 

 

 

 

26.03.2020r 

27.03.2020r 

Język 

angielski 
Nauka nazw czynności i czasowników „can” i 

„can’t. 

 

1. Nauka czasownika „can” i „cant’t” poprzez 

powtarzanie za bohaterami poszczególnych 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hDqaWANVk8UOdgłosy
https://www.youtube.com/watch?v=hDqaWANVk8UOdgłosy
https://www.youtube.com/watch?v=hDqaWANVk8UOdgłosy
https://www.youtube.com/watch?v=hDqaWANVk8UOdgłosy


filmików: 

https://www.youtube.com/watch?v=3vqODo_6hrs 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo 

 

2. Praca plastyczna: 

Podziel kartkę na pół. Z jednej strony narysuj i 

napisz co potrafisz robić np.: I can jump (potrafię 

skakać), a z drugiej, czego nie potrafisz np.: I can’t 

fly (nie potrafię latać). 

Proszę swoje prace przynieść do sprawdzenia do 

szkoły wyznaczonym do tego terminie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3vqODo_6hrs
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

