
KLASA II 20.04 – 23.04.2020 r
Barbara Komenda

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla chętnych

20.04.20r
poniedziałek

Najstarsze
miasta
Polski.

ed. polonistyczna, społeczna
Przeczytaj tekst w podr. s. 18
Na podstawie tekstu postaraj się odnaleźć 
trzy pytania na jakie trzeba odpowiedzieć 
pisząc sprawozdanie. 
Wypisz te pytania kolorem w zeszycie 
Sprawozdanie (kto?, gdzie?, kiedy?)
W zeszycie dokończ zdanie:
W Krakowie dzieci widziały : ……, ……, 
……, ……,  ….. , …….., …….
Rozwiąż rebusy ćw. 2 s.17 (ćwiczenia)
Następnie przeczytaj dokładnie tekst w podr.
s. 19 i wykonaj ćw. 6 s.18 (ćwiczenia)

ed. matematyczna 
Z. 1,2 s.56
z. 4, 5, 6 s. 57
Powtórz tabliczkę mnożenia w zakresie 50.
W zeszycie (gwiazdka to razy)
6 * 7 = …….       5 * 8 = ……
9 * 5 = …….       8 * 6 = …….
6 * 6 = …….       7 * 5 = ……
8 * 4 = ……       7 * 7 = …….

ed. informatyczna 
Postaraj się napisać kilka wyrazów na 
komputerze a następnie zmienić wielkość 
zapisanych wyrazów i liter. 

ed. muzyczna i wych . fiz 
ćw. s 102
posłuchaj i pośpiewaj „ Ziemia wyspa 
zielona’
https://www.youtube.com/watch?
v=_SKe11ntnGc

Ćw. 1, 3 s.17 (ćw.3 z kropką 
jest na wspaniale)
(prezentacja o Krakowie)
https://www.youtube.com/watc
h?v=m1uTRmL9Eik

zadanie na dwie pieczątki 
„wspaniale” 
Obejrzyj, przeczytaj i napisz 
odpowiedzi na pytania:
* Kim był Twardowski, gdzie 
mieszkał i czym się zajmował?
* W jaki sposób pomagał 
ludziom?
* Z kim podpisał umowę?
* Kto zwyciężył w tej 
legendzie?
(Legenda o Panu 
Twardowskim)
https://www.youtube.com/watc
h?v=q62qMOKNJzE

Z. 3 s.56
z. 7 s.57

Ćw. 1, 2 s.99

https://www.youtube.com/watc
h?v=uy5pnX4xAuw

21.04.20r 
wtorek

Palcem po
mapie.

Ed. polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
Obejrzyj dokładnie mapę Polski – podr. s. 
20

ćw. 3, 4 s. 20
tekst podr.  s. 23

https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik
https://www.youtube.com/watch?v=m1uTRmL9Eik
https://www.youtube.com/watch?v=q62qMOKNJzEzadanie
https://www.youtube.com/watch?v=q62qMOKNJzEzadanie


następnie przeczytaj bardzo uważnie tekst w
podr. s. 20 i 21
Na podstawie legendy na mapie i tekstu 
zapamiętaj jakimi kolorami na mapie 
oznaczone są niziny, wyżyny, góry, zbiorniki
wodne i rzeki.
Na mapie odszukaj granice Polski i 
sąsiadów, następnie góry, rzeki, jeziora i 
miasta.
Ćw. 1 s.19 (całe), ćw. 2 s. 20
Zapamiętaj,  nazwy geograficzne piszemy 
wielką literą. 
Przeczytaj w. „ Wielka litera” podr. s. 22
W zeszycie wypisz po 4 nazwy:
miasta: ……………, ………, ……..
rzeki: ……., …….., ……., ……..
góry: …….. , …….., ………, ………
jeziora: ………, ………, ……., ……..
państwa: …….. , ……, ……., …….

ed. matematyczna 
Z. 1, 2 s. 58
Ćwicz mnożenie przez 6, 7, 8 i 9
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-
przez-7_9_48

wych. fiz
Ubierz się stosownie do pogody i na 
własnym podwórku pobiegaj, poskacz i 
porzucaj piłkę. 

Z. 3, 4 s. 58

https://www.youtube.com/watc
h?v=1OiXc5oUtx0

22.04.20r 
środa

Stopka
królowej
Jadwigi.

ed.polonistyczna
Przypomnij co pamiętasz o królu Polski – 
Jadwidze (mówiliśmy przy temacie sławne 
kobiety)
Przeczytaj komiks podr. s. 24 i tekst s. 25
Ćw. 2, 3 s. 21, ćw. 4, 5 s. 22

ed. matematyczna 
z. 1, 2, 3 s. 59
z. 1, 2 s. 60

https://www.youtube.com/watc
h?v=jy29LWGNVuM
(Stopka Królowej Jadwigi)

http://krolowajadwigawlegenda
ch.blogspot.com/2018/02/legen
da-o-naszyjniku-krolowej-
jadwigi.html

z. 4 s. 59
https://www.matzoo.pl/klasa2/
mnozenie-przez-7_9_48

23.04.20r 
czwartek

Legenda a
baśń.

ed. polonistyczna, społeczna, techniczna
Przeczytaj legendę - „Łopata 
małego ...”podr. s. 26 
Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 
w poleceniu 1 s. 17 (podr. )
ćw. 1 s.23 (ćwiczenia)
Następnie uważnie przeczytaj informację na 

ćw. 4 s. 24
Dowiedz się gdzie leży Elbląg, 
nad jaka rzeka, poszukaj na 
mapie Polski, jakie ma zabytki 
Elbląg itp
https://slideplayer.pl/slide/8348

18/ (prezentacja o Elblągu)

https://slideplayer.pl/slide/834818/
https://slideplayer.pl/slide/834818/
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48


s. 27 podr o legendzie i baśni (czym się 
różnią) – ustnie ćw. 4 s. 27 podr
ćw. 2, 3 s. 24 (ćwiczenia)

ed. matematyczna 
z. 1, 2, 3 s.61
ćwicz mnożenie i dzielenie – zapisz kilka 
przykładów w zeszycie (najtrudniejszych dla
ciebie) z. 4 s. 61

24.04.20r 
piątek

Drugoklasisto!
Pamiętaj o czytaniu. 

Język angielski – p. D. Dudzińska
Przypomnienie nazw czynności oraz czasownika „can” i „can’t”

1. Przypomnijcie słowa, które poznaliście w tym rozdziale:

dance – tańczyć
walk – chodzić
swim – pływać
sing – śpiewać
ride a bike – jeździć rowerem
ride a horse – jeździć konno
fly – latać
jump – skakać
climb – wspinać się
can – umie, potrafi
can’t – nie umie, nie potrafi
 

2. Nowe słowa, które należy znać to:
tail – ogon
wings – skrzydła
fins – płetwy
neck – szyja
beak – dziób
legs – nogi 

3. Proszę otworzyć podaną niżej stronę, wydrukować kartkę z numerem 85 oraz uzupełnić 
brakującymi słowami. Osoby chętne mogą zrobić zdjęcie tej karty i wysłać mi na adres mailowy
d.dudzinska@zs.turosnkoscielna.pl. Pozostali zbierają swoje prace i przynoszą po powrocie do 
szkoły.
file:///C:/Users/Dorota/AppData/Roaming/Pearson%20Central%20Europe%20sp.%20z
%20o.o/PearsonDesktop/DATA/pdfs/d.dudzinska@zs.turosnkoscielna.pl/e368e23c-7e2d-4555-
8ce6-a20167061e23/Photocopiables_NEA20.pdf

4. Dla chętnych: Proszę wydrukować kartę z numerem 92. Jest to karta świąteczna. Być może nie
znacie wszystkich nazw obrazków. Możecie tych nazw poszukać w Internecie lub słowniku

angielskim. Powodzenia!


