
KLASA II – Barbara Komenda 

Zadania  do wykonania  06. 04. 2020r – 08.04.2020r 

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla chętnych

06.04.20r
poniedziałek

Zwyczaje 
wielkanoc
ne  w 
Polsce.

ed. polonistyczna, plastyczna, społeczna
Przeczytaj w. „Wielkanocny stół” podr. część 3 s.98
Ustnie wykonaj polecenie 1 pod wierszem
Do zeszytu - wypisz z wiersza potrawy i ozdoby 
znajdujące się na stole wielkanocnym.
ćw. 2 s. 90 (ćw. cz. 3)

ed. matematyczna
Z.1,3 s.50;  z. 1,2,3 s. 51

ed. informatyczna 
Krój czcionki. Jak masz możliwość sprawdź jakie są 
czcionki na twoim komputerze. Postaraj się zapisać 
kilka wyrazów różnymi czcionkami.

Z dostępnych dla ciebie 
materiałów wykonaj 
wielkanocną palmę, która 
będzie ozdobą
 świątecznego stołu.

https://www.youtube.com/
watch?v=nDlJVu4rXrU 
bajka 

07.04.20r
wtorek

Wielkanoc
w

Bullerbyn

ed. polonistyczna 
Jeśli przeczytałeś „Dzieci z Bullerbyn” to 
przypomnij jak wyglądają święta wielkanocne w 
Szwecji jak nie pamiętasz obejrzyj 
https://slideplayer.pl/slide/11289389/
 w zeszycie zapisz przynajmniej trzy zwyczaje 
polskie i szwedzkie
Zwyczaje w Polsce Zwyczaje w Szwecji

ed. matematyczna 
Z. 1,2,3 s. 52

wych. fiz.
Jeśli masz możliwość wyjścia na własne podwórko 
to pobaw się piłką. 

https://www.cda.pl/video/
16927603b/vfilm

https://www.matzoo.pl/kla
sa2/tabliczka-mnozenia

08.04.20r 
środa

Pisanki
czy

kraszanki.

ed. polonistyczna
Przeczytaj w. „Pisanki” ,  podr. cz.3 s.99 oraz 
informację „Pisanki, kraszanki...”
Napisz w zeszycie 
kraszanka – jajko barwione w jednym kolorze;
pisanka – jajko z wzorkiem pisanym woskiem a 
następnie  barwione w farbie lub naturalnym 
barwniku;

ed. plastyczna 

Ćw. 3 s.90 (cz. 3)

https://epodreczniki.pl/wc
zesnoszkolna/KL2_ORE_
V7_WIOSNA_2_3_26_11
6_p0  Blok 26 (Szanujemy
tradycje), temat 115 
Wokół jajka 
wielkanocnego.

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_116_p0
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_116_p0
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_116_p0
https://slideplayer.pl/slide/11289389/


Dowolna techniką wykonaj wielkanocne jajko. 
(możesz na kartce kredkami, pastelami, plasteliną 
lub ugotowane jajko ozdobić bibułką, nitką, 
sznurkiem)

ed. matematyczna 
Wybierz dowolne trzy zadania ze s. 53 i 54

Radosnych Świat
spędzonych 

w rodzinnym gronie. 

https://slideplayer.pl/slide/
2292034/  Polskie 
zwyczaje wielkanocne

Język angielski – 6.04.2020r. - klasa II

1. Zapoznaj się ze słownictwem związanym ze Świętami Wielkanocnymi i postaraj się nauczyć tych
słów ze strony:

https://quizlet.com/126206096/easter-flash-cards/ 

2. Wykonaj kartkę świąteczną, na której zapisz życzenia Happy Easter

https://quizlet.com/126206096/easter-flash-cards/
https://slideplayer.pl/slide/2292034/
https://slideplayer.pl/slide/2292034/

