
KLASA II    08. 06  – 12. 06.2020 r
Barbara Komenda

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla chętnych

08.06.20r 
poniedziałek

Strach ma
wielkie
oczy.

ed. polonistyczna , ed. społeczna
Przeczytaj tekst „Strach ma ...” podr. s. 92 i 93
Ćw. 1, 2, 3 s. 83 ćwicz 
Ćw. 5, 6 (bez kropki) s. 84 ćwicz
Naucz się ładnie czytać jedną stronę opowiadania.

ed. matematyczna 
Powtarzamy i utrwalamy jednostki długości.
Zapisz w zeszycie : 
1m (metr) = 100 cm (centymetrów)
1 cm = 10 mm (milimetrów)
1km (kilometr) = 1000 m
Dostępnymi w domu miarkami (linijka, taśma 
budowlana, miarka krawiecka itp. zmierz 
dowolne przedmioty w pokoju i zapisz pomiary 
do zeszytu. (np. wysokość biurka, długość łóżka, 
szerokość drzwi, długość kredki, długość pokoju 
itp.)
Wykonaj minimum 10 pomiarów.

ed. informatyczna
Powtarzamy wiadomości – edytor tekstu
Napisz na komputerze 4- 5 zdania. Pamiętaj o 
wielkich literach, kropkach i innych znakach. Jak
potrafisz każde zdania zrób innym kolorem i 
czcionką. 

ćw. 4 s. 83

https://www.matzoo.pl/
klasa3/jaka-
odleglosc_81_472

09.06.20r
wtorek Najlepsi

pływacy.

ed. polonistyczna , ed. przyrodnicza
Przeczytaj uważnie s. 94 i 95 w podręczniku
Napisz w zeszycie odpowiedź na polecenie 2 s. 
94 podr
Ćw. 1, 2, 3 s. 85 ćwicz
Ćw. 4, 5 s. 86 ćwicze
Wypisz do zeszytu po 4 nazwy ptaków wodnych 
i  ryb.

ed. matematyczna 
Powtarzamy i utrwalamy mnożenie w zakresie 
100
zapisz i oblicz po 5 przykładów mnożenia przez 
6, 7, 8, 9 (nie mogą to być przykłady razy 1 i 2)

wych. fiz.
zabawy i ćwiczenia z piłką (kozłowanie, rzucanie
do celu, prowadzenie piłki nogą).

Kropka ćw.4 s. 86 

https://www.matzoo.pl/
klasa2/mnozenie-i-
dzielenie-w-zakresie-
50_11_44

10.06.20r 
środa

Czekamy na
lato.

ed. polonistyczna, ed. przyrodnicza
Przeczytaj w. „Lato” s. 98 podr i obejrzyj 

https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-50_11_44
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-50_11_44
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-50_11_44


ilustrację obok wiersza
Ćw. 1, 2 s. 89 Ćwicz
Ćw. 3 s. 90 ćwicz

Zastanów się jakie zmiany w przyrodzie zaszły 
ostatnim tygodniu. Zaobserwuj ptaki, owady i 
kwitnące kwiaty.

ed. matematyczna
Powtarzamy mnożenie i dzielenie: 
Zapisz iloczyny lub ilorazy z podanych liczb:
np.: 7, 56, 8  7 * 8 = 56   56: 8 = 7    56:7 = 8
np.: 8, 32      32 : 8 = 4

6, 9, 54
81, 9 
5, 30, 6
72, 8, 
45, 9
3, 27, 9

https://www.matzoo.pl/
klasa2/mnozenie-i-
dzielenie-w-zakresie-
100_11_230

12.06.20r – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

KSIĄŻKA TWÓJ PRZYJACIEL !
PAMIĘTAJ O CZYTANIU !

Język angielski  - klasa II   p. D. Dudzińska

Słownictwo – ubrania

1. Zapoznajcie się z nowym słownictwem mówiącym o ubraniach:

jeans – dżinsy
scarf – szalik
shorts – spodenki
belt – pasek
socks – skarpetki
trainers – trampki
sun hat – kapelusz przeciwsłoneczny
raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy
wellies – kalosze
T-shirt – koszulka

2. Słownictwo to znajduje się w podręczniku na stronie 60. Możecie też skorzystać ze strony:
https://quizlet.com/508288030/new-english-adventure-2-unit-8-flash-cards/

3. Uzupełnijcie ćwiczenie 2 na stronie 58 nazwami ubrań. W ćwiczeniu 1 możecie 
pokolorować dziewczynkę w następujący sposób:

https://quizlet.com/508288030/new-english-adventure-2-unit-8-flash-cards/
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-100_11_230
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-100_11_230
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-100_11_230


She’s wearing blue jeans and a black belt. She’s wearing a white T-shirt and a green scarf. She’s 
wearing blue trainers.

4. Zachęcam również do wykonania ćwiczeń na stronie 59.

Budowanie zdań z częściami garderoby

1. Zwróccie uwagę, jak powiedzieć, że ktoś jest ubrany w wybrane części ubrania, powiemy:

Jestem ubrany/ubrana w koszulę. – I’m wearing a shirt.
Ona jest  ubrana w żółty kapelusz. – She’s wearing a yellow hat.
On jest ubrany w białe spodenki. – He’s wearing a white shorts.

2. Postarajcie się uzupełnić ćwiczenia wpisując bądź zaznaczając wyrażenia, których użyłam 
wyżej. W ćw. 5 na str. 60 odpowiedzcie Yes lub No na przeczytane zdania. 

3. Możecie też wykonać ćw. 6, 7, 8 na str. 60 i 61.

Zachęcam do układania zdań o ubiorach!

Religia – ks. P. Buśko 

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami, 
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


