
KLASA II    01. 06  – 05. 06.2020 r
Barbara Komenda

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla
chętnych

01.06.20r
poniedziałek

DZIEŃ
DZIECKA

Z okazji Dnia Dziecka 
życzę zdrowia, radości, sukcesów

 w zdobywaniu wiedzy
i cierpliwości w pokonywaniu trudów 

tegorocznej nauki. 
Życzę też wspaniałych nadchodzących wakacji,

ciekawych przygód i spotkań towarzyskich. 
Wychowawczyni

obejrzyj 
https://slideplayer.pl/slide/10808711/
Napisz na kartce lub w zeszycie 3 życzenia:
1. Czego życzysz sobie?
2. Czego życzysz kolegom i koleżankom?
3. Czego życzysz dzieciom na całym świecie? 
Ozdób te życzenia i czytaj kiedy będzie Ci smutno.

Pozostałe dziś lekcje odrobię ja, a Ty spędź ten dzień 
według własnego pomysłu (przeczytaj ulubioną 
książkę, zatańcz i zaśpiewaj przy wesołej muzyce, 
poćwicz jazdę na rowerze lub hulajnodze, zagraj w 
ulubioną grę, porozmawiaj z rodzeństwem lub 
członkami rodziny. 

https://www.ortogr
af.pl/dyktando/dyk
tando-klasa-ii-
wszystkie-zasady

https://www.jigsaw
planet.com/
(komputerowe puzzle)

02.06.20r
wtorek

Afryka
Kazika.

ed. polonistyczna
Przeczytaj uważnie tekst „Mądry wielbłąd” s. 82 podr
Poszukaj w tekście fragmentu wyjaśniającego co to 
jest fatamorgana i zapamiętaj to.
Odpowiedz ustnie na pytania z polecenia 1s.83 w podr.
Ćw.1 s.73
Ćw . 3 z kropkami i 4 s. 74 

ed. matematyczna
Przeczytaj na butelkach z płynami jakie są ich 
pojemności np. (mleko, olej, sok, szampon, napój itp.)
Weź litrową butelkę lub kubek, napełnij wodą a 
następnie rozlej ją do szklanek, zastanów się ile 
szklanek to pół litra. 

Ćw. 2. s. 73
Ćw. 5 s. 74

https://www.youtu
be.com/watch?
v=b-natYvpqDc
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Z. 1, 2, 3, 4 s. 90

wych. fiz.
Jeśli masz skakankę to poćwicz przeskakiwanie 
obunóż i na jednej nodze. Jak nie masz poskacz bez 
skakanki. Skacz przez kamyki lub po kwadratach, 
które narysujesz na piasku. 

03.06.20r
środa

Wycieczka do
zoo.

ed. polonistyczna i ed. przyrodnicza
przeczytaj „Ogrody zoologiczne” s. 85 podr.
Napisz w zeszycie odpowiedź na polecenie 1 s. 85 
podr
następnie przeczytaj „Wycieczka do zoo” s. 86 podr
Wypisz z tekstu nazwy zwierząt jakie widziała rodzina.
Ustnie wykonaj polecenia pod tekstem.
Ćw. 1, 2 s. 75 (ćwicz) bez kropek
Ćw. 4 s. 76

Przepisz z pamięci 4 ostatnie wersy z w. „Jak się nie 
bać ortografii?” s. 84 podr i kolorem zaznacz „ż” 
(poproś kogoś o sprawdzenie pracy)

ed. matematyczna 
Z. 3 s. 91
Poproś rodziców by pokazali Ci jakie są banknoty i ich
nominały oraz monety i ich nominały.
Zapisz za pomocą różnych nominałów: 
np. 500zł = 20zł + 20zł + 5zł + 5 zł
600zł = ….. + ...+ …..+ …..+ …..
450 zł = …. + ….. + …. 
320 zł = ……….…………….
18 zł = ……………………….
680 zł = ………………………..
100 zł = …………………………..
 
ed. muzyczna 
Przeczytaj kilka razy piosenkę „ Lato, lato” ćw. 105
https://www.youtube.com/watch?v=LOKhDmlsJ7Y
lub
https://www.youtube.com/watch?v=Sw4jcFyCSF0

Naucz się na 
pamięć w. „Jak się 
nie bać ...” podr. s. 
84

https://www.youtu
be.com/watch?
v=rXz-hKkUvoM

04.06.20r
czwartek

Dzień sportu. ed. polonistyczna
Obejrzyj ilustrację i zastanów się jakie czynności 
wykonują dzieci.
Przeczytaj w. „Poranna gimnastyka” s. 88 podręcznik
Ćw. 1, 3 s. 79 ćwicz
Dokładnie przeczytaj rubrykę POWTARZAMY s. 88
Ćw. 4 s. 80 ćwicz

https://dyktanda.on
line/app/dyktando/
1036
(Zabawa w chowanego
kl. 3)
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ed. matematyczna 
Z 1, 2, 4 s. 91

ed. muzyczna
Piosenka „Gimnastyka na dywanie” s. 103 
ćwiczeniach
https://www.youtube.com/watch?v=8AlBk8HabRE

05.06.20r
piątek

Zdrowe ciało
– zdrowy

duch.

ed. plonistyczna
Ćw. 1, 3 s. 81 ćwicz
Przeczytaj tekst „Trening czyni mistrza” s. 90 podr
Ćw. 4 i 5 (bez kropki) s 82 ćwicz 

ed. matematyczna
Z. 1, 2, 3 s. 92

wych. fiz
Ćwicz razem lub samodzielnie
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

PRZYJEMNEJ NAUKI !PRZYJEMNEJ NAUKI !
PAMIĘTAJCIE O CZYTANIU ! ! ! PAMIĘTAJCIE O CZYTANIU ! ! ! 

Religia 
ks. P.
Buśko

Powtarzamy 
modlitwy.

Przeczytaj: 
 
Modlitwa która oddaje cześć Trójcy Świętej: 
 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była 
na początku, teraz i  zawsze, i  na wieki wieków. 
Amen. 
 

Język angielski – p. D. Dudzińska
 klasa II

Nazwy środków transportu i elementów krajobrazu

1. Znacie już nazwy środków transportu i elementów krajobrazu. Umiecie je nazwać na 
obrazkach. Możecie patrząc na ilustracje w zadaniu 8 w podręczniku na stronie 55 określić, 
które zdania odpowiadają pierwszej ilustracji, a które drugiej. Spróbujcie to powiedzieć. 

2. W ćwiczeniu 7 na stronie 53 w zeszycie ćwiczeń narysujcie brakujące elementy:

There are two boats on the lake.
There’s a tractor in the field.
There’s a train on the mountain.
There are two planes in the sky.

Sprawdzimy na lekcji, kto zrozumiał te zdania i wykonał poprawnie ćwiczenie.

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=8AlBk8HabRE


3. Jeśli potraficie, uzupełnijcie również ćwiczenie 8 na tej samej stronie.

Czytanie historyjki

1. Myślę, że oglądając historyjkę o przygodach Mickey i Minnie w podręczniku na stronie 56 
zrozumiecie o czym ona opowiada. Wydaje mi się, że potraficie przeczytać zamieszczone tam 
zdania i zrozumiecie ich treść. Dla ułatwienia wyjaśnię wam następujące wypowiedzi:

Here’s the train. – Tu jest pociąg.
Look out! – Spójrz!
Well done! – Dobra robota!

2. Pokolorujcie rysunek w ćwiczeniu 9 na stronie 54 zgodnie ze wskazówkami, a następnie 
wpiszcie wyrazy w zdania korzystając z tych z ramki powyżej.

3. Jeśli ktoś z was potrafi, może uzupełnić ćwiczenie 11 i 12 na stronie 55 w zeszycie ćwiczeń. 

Życzę wam miłej pracy!


