
KLASA II – Barbara Komenda 

Zadania do wykonania 15. 04.2020r – 17.04.2020r

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla chętnych

15.04.20r
środa

Wielkanocne
tradycje.

ed. polonistyczna, społeczna, przyrodnicza
W trzech czterech zdaniach napisz jak 
spędziłeś(aś) święta lub opisz wielkanocne jajko.
(wielkość, kształt, kolor, technika zdobienia).

 Zastanów się jakie zwierzęta hodowane w 
Polsce znoszą jaja. 

ed. matematyczna
Z. 3, 4 s. 55

ed. muzyczna 
wykonaj dowolne ćwiczenie ze s. 101

https://epodreczniki.pl/wc
zesnoszkolna/KL2_ORE_
V7_WIOSNA_2_3_26_1
16_p0 
blok 26. Szanujemy 
tradycje, temat 117 Jajko 
mądrzejsze od kury.

16.04.20r
czwartek

Lany
poniedziałek.

ed. polonistyczna, społeczna
Przepisz starannie do zeszytu:
Poniedziałek wielkanocny, zwany lanym 
poniedziałkiem, to dzień, w którym 
rzadko kto pozostaje suchy. Zwyczaj 
dotyczy polewania wodą głównie panien,
co ma przynieść im szczęście i zapewnić 
powodzenie w kolejnym roku. 

Ćw. 3, 5 s. 12

ed. matematyczna
Wybierz jedno zadanie ze s. 13 i jedno zadanie 
ze s. 14

https://epodreczniki.pl/wc
zesnoszkolna/KL2_ORE_
V7_WIOSNA_2_3_26_1
18_p1
blok 26. Szanujemy 
tradycje, temat 118 Mokry
poniedziałek.

17.04.20r
piątek

Legendy
polskich
miast.

ed. polonistyczna, plastyczna, społeczna
Ćw. 1 s. 15
Przeczytaj fragment w podręczniku „Legendy 
polskie” s. 17 
Następnie wykonaj ustnie polecenie 1,2,3 pod 
fragmentem wiersza s.17
Do zeszytu wypisz w kolejności alfabetycznej 
nazwy polskich miast z mapy na s.16 w 
podręczniku
Ćw. 2,3 s.15;  Ćw. 5 s. 16

Narysuj w zeszycie w linie (na pół strony) 
wybraną postać z jednej z legend i ją podpisz.

ed. matematyczna 
Z. 4,5 s. 15

Poszukaj w internecie 
dowolnej legendy o 
Warszawie i przeczytaj 
lub wysłuchaj np. 
(O syrence) 
pdfhttps://www.youtube.c
om/watch?
v=WyvkcWx2sMs
(o Bazyliszku)
https://www.youtube.com/
watch?v=mvrGgjPlehs
 (o Złotej Kaczce)
https://www.youtube.com/
watch?
v=WFOCPSWVVvE

(O Warsie i Sawie)

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_116_p0
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_116_p0
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http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/LATO-str.-18-19-Legenda-o-Warsie-i-Sawie.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs
http://fundacjareja.eu/wp-content/uploads/2015/11/LATO-str.-18-19-Legenda-o-Warsie-i-Sawie.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=WyvkcWx2sMs
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Wych. fiz.
Spytaj najstarszą osobę w rodzinie jak kiedyś 
grało się w jajka i zaproś rodzeństwo do gry. Jak 
nie masz już jajek taczaj piłkę po określonym 
torze. 

https://www.youtube.com/
watch?v=mmRzBf_2Hsc

O Warsie i Sawie (do 
czytania)
http://fundacjareja.eu/wp-
content/uploads/2015/11/
LATO-str.-18-19-   
Legenda-o-Warsie-i-
Sawie  .

Ćw.4, 6, 7 s.16 

Z. 6 s. 15
Sprawdź, czy wszystkie 
zegary w twoim domu 
wskazują taka samą 
godzinę.

Język angielski

Zabawy wielkanocne w Wielkiej Brytanii

Przeczytajcie opis zabaw wielkanocnych, w które bawią się dzieci w  Wielkiej Brytanii. Możecie 
spróbować pobawić się w dwie pierwsze  zabawy w swoim domu.

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na tym, że dzieci szukają  czekoladowych jajek w ogrodzie, 
albo w domu przez rodziców. Wygrywa to  dziecko, któremu uda się znaleźć najwięcej.
ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie jajek z góry, wygrywa ten,  którego jajko rozbije się jako
ostatnie.
PACE – EGGING – dzieci w Anglii chodzą od domu do domu w Wielkanoc i  proszą o czekoladowe 
jajka. A w zamian za otrzymanie ich śpiewają  piosenkę, w której obiecują nie pojawić się u danej 
osoby, aż do  następnej Wielkanocy.
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