
KLASA II    04. 05  – 08. 05.2020 r
Barbara Komenda

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla chętnych

04.05.20r
poniedziałek

Ważne
rocznice

ed. polonistyczna, społeczna
Przeczytaj w. „Rocznica” podr. s. 40
Wykonaj ustnie polecenie 1, 4, 5 s. 41(podr)
Pisemnie polecenie 2 s. 41 (podr)
przeczytaj tekst poniżej
Rekonstrukcja historyczna - to zbiór działań, podczas
których ich uczestnicy odtwarzają w strojach  
wytworzonych współcześnie, względnie oryginalnych,
konkretne wydarzenia z przeszłości (najczęściej 
bitwy).
Ćw. 1,2 (bez kropki),3 s.35 ćwiczenia
Ćw 4, 5 s.36

ed. muzyczna 
Posłuchaj 
https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

ed. matematyczna 
w zeszycie w kratkę zapisz i oblicz;
220+20= …..                 440+50= …….
320+15= ……               700+30= ……..
460+30= …….               630+50= …….
520+70= …….               820+25= ……

przepisz i wstaw znak : > , =, <
540 …. 450            730 …. 370 
650 ….. 560           310  …..130
720 ….. 270           340 ….. 430
190 ….. 910           840 ….. 480

Z. 1,2,3,4 s.65 (ćwiczenia)

ed. informatyczna 
Wykonaj polecenia Blok 30 „Majówka”, temat 135 
„Majowe Święto”
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V
7_WIOSNA_2_3_30_136_p0

Ćw. 6 s. 36

Z. 5 s.65

05.05.20r
wtorek

Bez pracy
nie ma

kołaczy.

ed. polonistyczna, społeczna
Przeczytaj tekst „O pracy” podr. s. 42
Zastanów się jak wyjaśnić znaczenie przysłów o 
pracy, porozmawiaj o tym z rodzicami lub dziadkami.
Wypisz minimum 4 przysłowia do zeszytu. Zwracaj 
uwagę na pisownię, każde zdanie zaczynaj od nowej 
linii. 
Spytaj jakie zawody wykonują członkowie twojej 
rodziny i jakie umiejętności są potrzebne by 
wykonywać określony zawód.

Kropka przy ćw 1 s.37
Ćw. 3,4 s.38

https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_30_136_p0
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_30_136_p0


Ćw. 1, 2 s. 37 (ćwiczenia)
Ćw. 5 s. 38 (ćwiczenia)
Naucz się czytać w. „Chrząszcz” s. 43

ed. matematyczna
w zeszycie w kratkę – zapisz poprawnie
50 – pięćdziesiąt
70 – siedemdziesiąt
30 – trzydzieści 
90 – dziewięćdziesiąt
126 – sto dwadzieścia sześć
458 – czterysta pięćdziesiąt osiem
981 – dziewięćset osiemdziesiąt jeden

Z. 1, 2, 3, 4 s. 66

wych. fiz. 
Poćwicz razem a następnie samodzielnie
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

wybierz dowolne 
zadania z karty pracy
https://www.szkolasen.c
om/karty_pracy/karta_p
racy_nr1.pdf

https://www.matzoo.pl/
klasa3/zapisujemy-
liczby_23_469

06.05.20r
środa

Majowe
wędrówki.

ed. polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
Przeczytaj teksty i obejrzyj ilustracje w podr. s.44 i 45
W miarę możliwości ustnie wykonaj polecenia pod 
tekstem. 
Jeśli masz mapę Polski szczególnie zwróć uwagę na 
polecenie 2, jeśli nie masz wykorzystaj mapkę w ćw.2 
s. 39
W zeszycie w linie napisz:
Białowieski Park Narodowy.
Pieniński Park Narodowy.
Jura Krakowsko – Częstochowska.
Tatrzański Park Narodowy.
Bagna Biebrzańskie.
Ćw. 1, 2 s. 39 
Ćw. 3 s. 40

Przeczytaj i pomyśl! Wykorzystaj w ćw. 3
Kolorowy (jaki?) ptak (co?) śpiewa (co robi?) głośno 
(jak?).
Pilny (jaki?) Karol (kto?) rysuje (co robi?) po tablicy 
(gdzie?).

e  d. matematyczna 
Z 1, 2 s. 67
Weź trzy kostki do gry i rzuć nimi jednocześnie, z 
wyrzuconych oczek utwórz  i zapisz liczby 
trzycyfrowe. Z każdego rzutu postaraj się napisać jak 
najwięcej liczb. np.

456

Postaraj się dowiedzieć 
jakie nieszczęście 
wydarzyło się ostatnio 
na Bagnach 
Biebrzańskich.

https://slideplayer.pl/sli
de/10348314/

Ćw. 4, 5 s. 40

https://www.edukator.pl
/pieninski-park-
narodowy,presentation,
47475a8892e4b733e53
7063d23a261285d391b
b4.html

https://www.edukator.pl/pieninski-park-narodowy,presentation,47475a8892e4b733e537063d23a261285d391bb4.html
https://www.edukator.pl/pieninski-park-narodowy,presentation,47475a8892e4b733e537063d23a261285d391bb4.html
https://www.edukator.pl/pieninski-park-narodowy,presentation,47475a8892e4b733e537063d23a261285d391bb4.html
https://slideplayer.pl/slide/10348314/
https://slideplayer.pl/slide/10348314/
https://www.matzoo.pl/klasa3/zapisujemy-liczby_23_469
https://www.matzoo.pl/klasa3/zapisujemy-liczby_23_469
https://www.matzoo.pl/klasa3/zapisujemy-liczby_23_469
https://www.szkolasen.com/karty_pracy/karta_pracy_nr1.pdfwybierz
https://www.szkolasen.com/karty_pracy/karta_pracy_nr1.pdfwybierz
https://www.szkolasen.com/karty_pracy/karta_pracy_nr1.pdfwybierz
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


654

Z tych kostek możesz ułożyć też inne liczby np.; 564, 
546, 465 itp.

07.05.20r 
czwartek

Majówka w
Polsce.

ed. polonistyczna, społeczna, przyrodnicza
Obejrzyj ilustrację w podr. s. 46 i 47
Ćw. 1, 2 s. 41
Ćw. 3, 4 s. 42

Następnie wykonaj polecenia i zadania : blok 30 
„Majówka”, temat 139 „Na majówkę” 
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V
7_WIOSNA_2_3_30_139_p4

Ćw. 6 s. 40 (ćwiczenia)

ed. plastyczna
Wykonaj pracę plastyczną  reklamującą lub 
zachęcającą do zwiedzania wybranego regionu w 
Polsce, mogą być to góry, pojezierze, niziny, wybrany 
park. 
Praca może  zawierać napisy, hasła, informacje, 
ilustracje, wycinki z widokówek, gazet  itp.

ed. matematyczna
Przypomnij co to jest suma i składniki.
W zeszycie zapisz i oblicz sumy liczb (pamiętaj, sumę 
zapisujemy 5 + 4 =):
310 i 50;      200 i 100;     450 i 50;     90 i 110 
100 i 700;    520 i 80;       900 i 100;    50 i 250

Z. 3, 4, 5 s. 68

https://slideplayer.pl/sli
de/71904/

https://slideplayer.pl/sli
de/88080/

https://slideplayer.pl/sli
de/1272162/

Z. 6 s.68

08.05.2020r
piątek

Europejskie
miasta.

ed. polonistyczna, społeczna
Przeczytaj w.”Spacerkiem po Europie” - podr. s.48
Do zeszytu wypisz nazwy miast europejskich, które 
wymienia autorka. 
Jak masz mapę lub w internecie poszukaj gdzie leżą te
miasta.
Zastanów się i napisz odpowiedź w zeszycie,        
Które z tych miast chcesz zobaczyć i dlaczego?
Ćw. 1, 2 s. 43 (ćwiczenia)

Przeczytaj zasady pisania litery „ż” - s. 49 podr.
Ułóż i zapisz w zeszycie 4 zdania z dowolnymi 
wyrazami z „ż”.
Ćw. 4, 5 s. 44 (ćwiczenia)

8 maja imieniny 
Stanisława, często 
obchodziliśmy w tym 
dniu Dzień Patrona 
naszej szkoły. 
Przypomnij co o nim 
wiesz lub obejrzyj 
prezentację
http://www.bohaterowie
krajny.krakow.pl/staszic
-meibk.pdf

zrób dyktando „Sala 
bankietowa”
https://dyktanda.online/

https://slideplayer.pl/slide/71904/
https://slideplayer.pl/slide/71904/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_30_139_p4
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_30_139_p4


ed. plastyczna 
pokoloruj Ćw. 6 s. 44
ed. matematyczna
Przypomnij co to jest różnica, odjemna i odjemnik.
Przepisz i oblicz w zeszycie;
680 - 50= …….                490 - 40= ……
280 – 80 = ……                555 – 55 = …..
360 – 300 = …….             760 – 600 = ……
 Z. 1, 2 s. 69 

app/dyktando/1405

Język angielski – 4.05.2020r. - klasa II p. D. Dudzińska

Nazwy jedzenia – ćwiczenia w pisaniu

1. W podręczniku na stronie 44 i 45 znajdziecie nazwy jedzenia. Możecie posłuchać tych nazw 
na portalu dla uczniów eDesk.pearson.pl. Należy tam się zalogować i można znaleźć nagrania
do podręcznika i ćwiczeń. 

2. W zadaniu 4 na str. 45 posłuchajcie i wskażcie, które z dzieci na obrazkach mówi o swoim 
jedzeniu. Natomiast w zadaniu 5 znajdują się słowa piosenki. Możecie je włączyć na podanej 
przeze mnie stronie i się jej nauczyć.

3. Zwróćcie uwagę, kiedy mówimy, że ona lub on coś lubi, dodajemy literę „s” do czasownika i 
ze słowa „like” powstaje „likes”.

4. Nauczcie się pisać nazwy produktów spożywczych wykonując ćwiczenia 1, 2 na str. 42 oraz 
możecie wysłuchać nagrania i wykonać ćwiczenie 3 i 4 na str.43.

Życzę miłej pracy!

Dla chętnych: Możecie zrobić zdjęcie i wysłać wykonane przez siebie ćwiczenia na mojego 
maila.


