
KLASA II  - Barbara Komenda   

 

Zadania do wykonania w terminie  30.03 – 03.04.2020r 

 

Data Temat Zadania do wykonania Praca dla chętnych 

30.03.20r 
poniedziałek 

„Karolcia” ed. polonistyczna, plastyczna, techniczna 

Przeczytaj w podręczniku tekst s.96 

Przypomnij co to jest dialog lub przeczytaj informacje 

na s. 97 

Wykonaj  ćwiczenia: 1,2 s.86 i 4,6 s.97 

ed. matematyczna 

z.1,2,3,4,5 s.43 

ed. informatyczna 

Znaki interpunkcyjne na klawiaturze w edytorze tekstu 

Jak masz dostęp do komputera i klawiatury poszukaj 

jak wstawia się w tekście kropki i przecinki. 

Postaraj się napisać kilka wyrazów i oddziel je 

przecinkami. 

 

ćw. 3 s.86 

ćw. 5 s.87 

 

 

 

https://matmag.pl/ 

uzupełniamy 

dodawanie, zestaw 1 

lub 2 

31.03.20r 
wtorek 

Powroty 

ptaków. 

(część 4 

podr i 

ćwiczeń) 

ed. polonistyczna 

Przeczytaj fragment w. „Ptaki”na s.5 w podręczniku, 

obejrzyj ilustracje i napisz w zeszycie odpowiedź na 

pytanie: 

* Jaka jest pora roku? 

* Co przedstawiono na ilustracji? 

Ćw. 1,2 s.3; ćw. 4,5 s.4 

 

ed. matematyczna 

Z. 1,2.3 s. 45 

 

wych. fiz i ed. społeczna 

Jeśli masz możliwość wyjdź na podwórko lub w 

bezpiecznym miejscu w domu pomachaj rękoma, 

naśladując skrzydła ptaków, postój na jednej nodze jak 

bocian, postaraj się wykonać jaskółkę. Możesz 

zaprosić do zabawy młodsze rodzeństwo. 

 

Posłuchaj i spróbuj 

naśladować dźwięki 

ptaków 

https://www.youtube.c

om/watch?time_contin

ue=8&v=8NUtcExBc

FQ&feature=emb_log

o 

 

Ćw. 6s.4 

01.04.20r 
środa 

Wiosenne 

obserwacje

. 

ed. polonistyczna, ed. przyrodnicza, 

Przeczytaj tekst na s. 6,7 i napisz w zeszycie 

odpowiedzi na pytania: 

* Czym zajmuje się ornitolog? 

* Co jest potrzebne do obserwacji ptaków? 

* O co dbają obserwatorzy ptaków? 

Ćw. 1,2 s.5 

 

ed. plastyczna 

Ćw.4 s.6 

 

ed. matematyczna 

Z. 1,2,3 s. 47 

 

 

Ćw. 5 s.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

z. 1, 2 s. 46 

https://matmag.pl/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=8NUtcExBcFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=8NUtcExBcFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=8NUtcExBcFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=8NUtcExBcFQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=8NUtcExBcFQ&feature=emb_logo


02.04.20r 
czwartek 

Ptasi raj. ed. polonistyczna 

Przeczytaj teksty na s. 8 i 9 podręcznika. 

Napisz  w zeszycie odpowiedź na pytanie 2 i 4 z 

podręcznika s.9 

Ćw. 1,2 s.7, ćw.4 s.8 

 

ed. matematyczna 

Z.1 s.46 , Z. 1,3 s.47 

Krzyżówka s. 8 

Ptaki łąk i wód. 

https://www.youtube.c

om/watch?v=bdMrD2

wo-_o 

 

 

Z. 2 s.47 

Z. 1,2 s.48 

03,04,20r 
piątek 

Kapelusz 

Pani 

Wrony. 

ed. polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna 

Przeczytaj min 2 razy opowiadanie „Kapelusz Pani 

Wrony”. 

Ćw. 1,3 s.9; Ćw. 4 s.10 

Zaprojektuj i narysuj kapelusz Pani Wrony. 

 

wych. fiz 

Spróbuj słowem, ruchem, miną odegrać Panią Wronę 

opowiadającą utratę kapelusza – przedstaw to 

domownikom. 

Wykonaj kilka pajacyków, skłonów  i dowolnych 

ćwiczeń, które możesz bezpiecznie wykonać w domu. 

 

ed. matematyczna 

Z. 3 s.48 

Z.1,2,3 s.49 

 

 

Ćw. 2s.9 

Ćw. 4,5 s. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.4s.49 

Jak w 3 minuty 

nauczyć się tabliczki 

mnożenia? 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CdMdaa

2_OCo 

 

Język angielski – 30.03.2020r. - 03.04.2020r 

Nazwy czynności 

1. Poćwicz nazwy czynności i pobaw sie tym słownictwem przy użyciu strony: 

https://quizlet.com/422801879/new-english-adventure-2-unit-5-flash-card 

2. Przypomnij sobie pisownię następujących zwierząt: 

monkey – małpa 

fish – ryba 

bear – niedźwiedź 

tiger – tygrys 

bird – ptak 

elephant – słoń 

snake – wąż 

Możesz również skorzystać z podanej strony do powtórzenia nazw zwierząt 
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