
KLASA II    18. 05  – 22. 05.2020 r
Barbara Komenda

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla
chętnych

18.05.20r
poniedziałek

Rodzinne
spotkania

ed. polonistyczna, społeczna
Przeczytaj w „Na grill!” -podr. s. 62
Polecenie 1, 3 ustnie – s. 63  podręcznik 
W zeszycie – przepisz fragment wiersza, który mówi, 
co było najważniejsze w tym spotkaniu. (polecenie 2 
s.63)
Bardzo uważnie przeczytaj informacje z ramki 
„Powtarzamy” s. 62
Ćw. 1, 2, 3 (kropka – chętni) – s. 57 ćwiczenia
Ćw. 4 (kropki - chętni), 5 s. 58 

ed. matematyczna 
Powtarzamy mnożenie liczb – poproś by ktoś odpytał 
Cię z tabliczki mnożenia, oceń siebie sam i wymaluj w 
zeszycie kolorową ocenę na jaką siebie oceniasz, jeśli 
słaba to pracuj więcej
Z. 1, 2 s. 73
Z. 4 s. 89

ed. informatyczna

https://pixblocks.com/gra-planszowa/

jak możesz wydrukować (karta 3,4,5 do wyboru)to;
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2017/05/rozkoduj
-to-karty-pracy.html

ed. muzyczna
Piosenka „Bo rodzina ...” ćw. s. 104 (tekst)
https://www.youtube.com/watch?v=r_XjHFvepXA

Kropki przy ćw. 3 
i 4 w ćwiczeniach

https://www.chemi
a.pk.edu.pl/~arturj
/sprawdz.php

19.05.20r
wtorek

Nie ma jak z
rodzicami.

ed. polonistyczna
Ćw. 1, 2 i 3 s. 59 (ćwiczenia)
Przeczytaj w. Wiersz dla taty i mamy” s. 64 podr.
Ćw. 4 s. 60 
Następnie przeczytaj 2 razy bardzo uważnie „Leniwy 
dzień mysiej mamy” s. 65 podr
Wypisz do zeszytu czynności jakie wykonywała mysia 
mama. 
Zastanów się, czy Twoja Mama nie jest też 
przepracowana i w czym możesz ją wyręczyć,  zrób to. 
W środę opowiesz nam na spotkaniu video.

ed. matematyczna
Z. 2 s. 74
W zeszycie przepisz i uzupełnij:

Ćw.5 s. 60

Z. 1 s. 74

https://pixblocks.com/gra-planszowa/
https://www.chemia.pk.edu.pl/~arturj/sprawdz.php
https://www.chemia.pk.edu.pl/~arturj/sprawdz.php
https://www.chemia.pk.edu.pl/~arturj/sprawdz.php
https://www.youtube.com/watch?v=r_XjHFvepXA
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2017/05/rozkoduj-to-karty-pracy.html
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2017/05/rozkoduj-to-karty-pracy.html
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wych. fiz. 
Poćwicz sam, pamiętaj o bezpieczeństwie lub 
wykorzystaj 
https://www.youtube.com/watch?v=qREgqFYxl-
Q&feature=youtu.be

20.05.20r
środa

Cykl
wychowawczy

– Świnka.

ed. polonistyczna, ed. społeczna
Przeczytaj uważnie „Świnka” s.68 i 69 podr.
Ustnie polecenie 1,2, 3 pod tekstem
w zeszycie – polecenie 4 s. 69 podręczniku
Ćw. 1, 2, 3 s. 61 ćwiczenia 
Ćw. 5 s. 62

ed. matematyczna 
Powtarzamy wiadomości 
Wybierz dowolne 5 zadań ze s. 76 w ćwiczeniach i 
wykonaj je.

ed. plast – techn
Jeśli możesz  wykonaj figurkę świnki (z masy solnej, 
plasteliny, ciastoliny, gliny ) lub  narysuj, wytnij i 
umocuj na patyku jak kukiełkę.

 

Ćw. 4, 6 s. 62

21.05.20r
czwartek 

Bukiet dla
mamy.

ed. polonistyczna, ed. społeczna, ed. przyrodnicza
Uważnie przeczytaj informacje o roślinach – podr. s. 70
i 71
Wypisz do zeszytu nazwy roślin występujące w 
tekście, podkreśl czarną kredką rośliny trujące a 
czerwoną te, które są chronione.

Ćw. 1, 2 s. 63 ćwiczenia (bez kropki)
Ćw. 3 s. 64 
Przeczytaj w. „Cała łąka dla mamy” s. 72 podr 
Naucz się tego wiersza na pamięć (do 25 maja) i 26 
maja wyrecytuj go mamie.

ed. plastyczna i techniczna
Polecenie 6 s. 71 podręcznik lub polecenie 3 s. 73 
podręcznik, zrób ramkę dla obrazu (wykonaj to bardzo 
starannie, możesz robić kilka dni – to będzie prezent 
dla mamy)

ed. matematyczna
Z. 1 s. 77

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


22.05.20r
piątek

 Bukiet dla
mamy. (c.d)

ed. polonistyczna
Przeczytaj  kilka razy głośno w „Cała łąka dla mamy” i 
próbuj mówić z pamięci, zwracaj uwagę na wymowę
Przeczytaj s. 73 w podręczniku
Wyróżnione w tekście wyrazy przepisz do zeszytu w 
kolejności alfabetycznej.
Ćw. 4 s. 64 ćwiczenia
W zeszycie ułóż 5 zdań z wyrazami:(możesz zmieniać 
formę wyrazów)
róża, hiacynt, chaber, tulipan, bez, goździk, nasturcja,
(zapamiętaj pisownię tych wyrazów)

ed.matematyczna 
Z. 1, 2 s. 79

ed. plastyczna i techniczna 
ciąg dalszy pracy rozpoczętej w czwartek

Wych. fiz. 
https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU
Poćwicz bezpiecznie w domu lub na podwórku

https://www.youtu
be.com/watch?
v=LKLf5EN1Ff4

KSIĄŻKA TWÓJ PRZYJACIEL !KSIĄŻKA TWÓJ PRZYJACIEL !
PAMIĘTAJ O CZYTANIU !PAMIĘTAJ O CZYTANIU !

Język angielski – 18.05.2020r. - klasa II

P. Dorota Dudzińska

Opisywanie zdrowych posiłków.

1. Zapoznam was z nazwami posiłków:

breakfast – śniadanie
lunch – drugie śniadanie lub wczesny obiad, który jecie w szkole
dinner – obiad

2. Zastanówcie się, co można jeść na konkretne posiłki. Przedstawiają to obrazki w zadaniu 14 na 
stronie 50 w podręczniku. Osoby na nich przedstawione mówią:

A: What’s for dinner?
B: Chicken and carrots.

A: What’s for breakfast?
B: Cereal and milk. (Płatki z mlekiem)

A: What’s for lunch? 

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU


B: Meat and salad.

Wskażcie, które zdjęcia przedstawiają wspomniane posiłki.

3. Przypomnę wam jeszcze raz nazwy produktów spożywczych, których może nie pamiętacie:

cereal – płatki śniadaniowe
meat – mięso
bread – chleb
sandwiches – kanapki
apples – jabłka
salad – sałatka
milk – mleko
eggs – jajka
fish – ryba
soup - zupa
pizza

Pozostałe nazwy odczytacie ze słowniczka na ostatniej stronie ćwiczeń.
Dzięki znajomości tego słownictwa z pewnością wykonacie ćw. 13 i 14 na 48 str. w zeszycie 
ćwiczeń.

Pytanie o preferencje kulinarne

1. Kiedy pytamy, czy lubisz jakiś produkt, brzmi to w następujący sposób:

Do you like ice cream? – Czy lubisz lody? 

2. W ćw. 15 na str. 49 znajdziecie tabelkę, w której możecie zaznaczyć, czy wybrane trzy przez
was osoby lubią mushrooms, fish, soup, cheese, eggs, ice cream.  

3. Po wykonaniu tego ćwiczenia możecie w nagrodę wkleić nalepkę. Powodzenia!


