
KLASA II    11. 05  – 15. 05.2020 r
Barbara Komenda
Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla

chętnych

11.05.20r
poniedziałek

Zabawy
podwórkowe z
dawnych lat.

ed. polonistyczna, społeczna
Obejrzyj ilustrację na s. 52 i 53 w podr. 
Zastanów się w co bawią się dzieci i na czym 
polegają te zabawy.
Przeczytaj w. „Dawne zabawy”  s. 53
Ustnie polecenie 2 i 3 s. 53 (podr)
Wypisz z wiersz do zeszytu nazwy zabaw.
Ćw. 1, 2, 3 s. 47 (ćwicz)
druga kropka z ćw. 4s. 48 

ed. matematyczna
z. 1,2,3,4 s. 71
w zeszycie :
zapisz i oblicz różnice liczb: 
(wzór : 123 i 100  ;123 - 100 = 23)
450 i 50                  560 i 300
900 i 250                780 i 180
860 i 460                720 i 220
310 i 110                430 i 400
540 i 500               1000 i 900

ed. plastyczna
Za pomocą dowolnej techniki zaprojektuj plac 
zabaw na własnym podwórku. Pamiętaj by był 
atrakcyjny i bezpieczny.

ed. informatyczna
Elementy programowania. 
Sprawdź, które elementy klawiatury powodują 
ruch i w jakie strony. (strzałki)
s. 77 i 78 (ćwiczenia)

Ćw. 5 s.48
Porozmawiaj z 
dziadkami na temat 
ich ulubionych zabaw
z dzieciństwa.

Przeczytaj tekst 
„Projektujemy plac 
zabaw”

12.05.20r
wtorek

Nie jestem
sam.

ed. polonistyczna
Przeczytaj tekst „Projektujemy plac zabaw”.  s. 
54 (podr) 
 ćw. 1 s.49 
ćw. 2 s. 50 
Następnie przeczytaj bardzo uważnie „”Na ryby”
i postaraj się wykonać ćw. 4 s. 50 (ćwicz) – jak 
będą problemy z wykonaniem przeczytaj jeszcze 
raz czytankę „Na ryby”. 
Naucz się ładnie czytać jeden tekst.

ed. matematyczna
Zapisz w zeszycie i oblicz sumy następujących 
liczb:
(wzór: suma 540 i 50 to 540 + 50 = 590 )
660 i 40           520 i 50       310 i 90

Napisz ogłoszenie na 
dowolną uroczystość 
lub konkurs. 

Z. 1, 2 s. 71

https://pl.khanacadem
y.org/math/cc-third-
grade-math-2018/cc-
3rd-add-sub-topic/cc-

https://pl.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math-2018/cc-3rd-add-sub-topic/cc-3rd-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/e/break-apart-three-dig-add?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math-2018/cc-3rd-add-sub-topic/cc-3rd-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/e/break-apart-three-dig-add?modal=1


250 i 20           220 i 300           700 i 290
480 i 220         120 i 180           750 i 150
220 i 780         150 i 850           340 i 460
345 i 255         237 i 243           412 i 358
246 i 434         184 i 206           368 i 322
Z. 4, 5 s. 71

wych. fiz
Ćwicz razem 
https://www.youtube.com/watch?v=qREgqFYxl-
Q&feature=youtu.be

3rd-strategies-for-
adding-two-and-
three-digit-
numbers/e/break-
apart-three-dig-add?
modal=1

13.05.20r
środa

Podwórko z
królewną.

ed. polonistyczna, społeczna
Przeczytaj uważnie 2 razy„Królewna” s. 56 i 57 
(podr)
Ustnie polecenie 1,2 pod tekstem
Ćw. 1 (kropka chętni) , 2 s. 51
Ćw. 3 s. 52, w zeszycie wyjaśnić pisownię

ed. muzyczna 
Ćw. 5 s. 52
https://www.youtube.com/watch?
v=hiQC_ZVXFkQ

ed.matematyczna
Z. 7, 8 s. 72

Z. 6, 9 s. 72
https://wordwall.net/p
l/resource/1795996/d
odawanie-w-zakresie-
1000
(znajdź parę)

14.05.20r 
czwartek

Współpraca w
świecie

przyrody.

ed. polonistyczna, przyrodnicza
Przeczytaj uważnie „Współpraca w świecie 
przyrody” s. 58 i 59 podr
Poszukaj w tekście fragmentu co to jest 
symbioza. Zapamiętaj to i zapisz do zeszytu.
Wykonaj pisemnie polecenie 2 i 4 pod tekstem.
Ćw. 1, 2 s. 53
Ćw. 3, 4 s. 54 (bez kropek)

ed. matematyczna
Z. 1, 2, 3 s. 83 

ed. muzyczna
 posłuchaj 
https://www.youtube.com/watch?
v=TWJ2x8Rfkqo

Ćw. 5 s. 54

http://innowacja.sfera.
lublin.pl/lessons/k2p1
2/s_animacja-
slider.html# 
przyroda kl. 2 temat 
12. Dlaczego rosliny i
zwierzęta stroją się w 
kolory?

https://wordwall.net/p
l/resource/1795996/d
odawanie-w-zakresie-
1000
(połącz w pary)

15.05.20r
piątek

Drzewo do
samego nieba.

ed. polonistyczna i społeczna
Przeczytaj „Drzewo” s. 60 podr
Ćw. 1, 2 s. 55 

Ćw. 3 s. 56

https://wordwall.net/pl/resource/1795996/dodawanie-w-zakresie-1000
https://wordwall.net/pl/resource/1795996/dodawanie-w-zakresie-1000
https://wordwall.net/pl/resource/1795996/dodawanie-w-zakresie-1000
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k2p12/s_animacja-slider.html
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k2p12/s_animacja-slider.html
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k2p12/s_animacja-slider.html
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ2x8Rfkqo
https://www.youtube.com/watch?v=TWJ2x8Rfkqo
https://wordwall.net/pl/resource/1795996/dodawanie-w-zakresie-1000
https://wordwall.net/pl/resource/1795996/dodawanie-w-zakresie-1000
https://wordwall.net/pl/resource/1795996/dodawanie-w-zakresie-1000
https://www.youtube.com/watch?v=hiQC_ZVXFkQ
https://www.youtube.com/watch?v=hiQC_ZVXFkQ
https://pl.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math-2018/cc-3rd-add-sub-topic/cc-3rd-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/e/break-apart-three-dig-add?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math-2018/cc-3rd-add-sub-topic/cc-3rd-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/e/break-apart-three-dig-add?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math-2018/cc-3rd-add-sub-topic/cc-3rd-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/e/break-apart-three-dig-add?modal=1


Ćw.4 s. 56

ed. matematyczna
Przeczytaj, napisz pytania i rozwiąż w zeszycie
Tomek miał w skarbonce 40 zł. Babcia dała mu 
20zł i dziadek 15zł. Ile zł ma teraz w skarbonce 
Tomek?
* Ile zł dostał Tomek od babci i dziadka razem?
……………………..
* Ile pieniędzy ma razem? 
………………….
Odp: ………………………….

Przepisz, oblicz i wstaw znak: >, =, <
550 + 50 …… 750 – 150
320 + 280 … 900 – 200
720 + 100 ….. 820 – 20 
430 + 270 …… 850 – 600
230 + 410 …… 860 – 220

wych. fiz 
Ubierz się stosownie do pogody i poćwicz jazdę 
na rowerze, rolkach lub hulajnodze.

file:///C:/Users/Basia/
Downloads/Karty-
pracy.-Edukacja-
matematyczna.-Klasa-
3.-Cz-2.pdf  
(proponuję kartę nr 
27, 32, 33)

Trzymam kciuki za wytrwałość. Trzymam kciuki za wytrwałość. 
Miłej pracy.Miłej pracy.

Pamiętajcie o czytaniu !!!!!!!Pamiętajcie o czytaniu !!!!!!!
Język angielski 
p. Dorota Dudzińska

On nie lubi, ona nie lubi

1. Wiecie już, że mówiąc o tym, iż ona albo on coś lubi, używamy czasownika likes. To znaczy, 
że musimy dostawiać końcówkę –s do czasownika like. Podam wam przykłady:
She likes peas. – Ona lubi groszek.
He likes tomatoes. – On lubi pomidory.

Kiedy mówicie, że wy coś lubicie, używacie po prostu czasownika like np.:
I like ice cream. – Ja lubię lody.

2. Natomiast, kiedy zaprzeczamy powiemy:
I don’t like mushrooms. – Nie lubię grzybów.

Tu wystąpiło przeczenie don’t, gdy opowiadamy, czego my nie lubimy.

Jeśli on albo ona czegoś nie lubi, użyjemy przeczenia doesn’t, np.:
She doesn’t like carrots. – Ona nie lubi marchewek.
He doesn’t like onions. – On nie lubi cebuli.

Jak widzicie, litera s znalazła się teraz w przeczeniu. Mam nadzieję, że wiecie, gdzie 

file:///C:/Users/Basia/Downloads/Karty-pracy.-Edukacja-matematyczna.-Klasa-3.-Cz-2.pdf
file:///C:/Users/Basia/Downloads/Karty-pracy.-Edukacja-matematyczna.-Klasa-3.-Cz-2.pdf
file:///C:/Users/Basia/Downloads/Karty-pracy.-Edukacja-matematyczna.-Klasa-3.-Cz-2.pdf


powinniśmy wstawić s.

3. Możecie wysłuchać nagrania CD 2.43 na stronie eDesk.pearson.pl (w podręczniku to zadanie
6 na str. 46) i sprawdzić, których produktów nie lubi chłopiec czyli he, a których 
dziewczynka, czyli she.

4. W ćwiczeniach na stronie 44 znajduje się tabelka w ćwiczeniu 5, gdzie należy narysować 
uśmiechniętą lub smutną buzię przy produktach, które dzieci lubią, bądź nie. Poniżej 
zamieszczam tekst, który to opisuje:

She likes peas. She doesn’t like carrots or onions. She likes salad and tomatoes.
He likes peas and carrots. He doesn’t like onions or salad. He doesn’t like tomatoes.

5. Jeśli potraficie, wykonajcie również ćwiczenie 6, 7 i 8 na str. 44 i 45. 

Dla chętnych: Wysłuchajcie CD 2.45 do zadania 8 na stronie 47 w podręczniku i powiedzcie, 
które z produktów lubi postać 1, a które 2. 

Słuchanie i czytanie historyjki

1. Posłuchajcie lub przeczytajcie historyjkę na stronie 48 w podręczniku. Spróbujcie 
zrozumieć o czym ona opowiada. Czy jest ciekawa?

2. Sprawdźcie, co bohaterowie historyjki zamówili, co lubią, a czego nie i wpiszcie ich 
imiona w ćwiczeniu 9 oraz produkty z ramki w ćw. 10 na stronie 46 w zeszycie ćwiczeń.

Powodzenia!


