
KLASA II    22. 06  – 26. 06.2020 r
Barbara Komenda

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla
chętnych

22.06.20r
poniedziałek

Żegnaj,
druga klaso!

ed. polonistyczna, ed. społeczna, ed. przyrodnicza
Zastanów się po co są wakacje, zapisz na kartce swoje
pomysły. 
Następnie przeczytaj w. „Wakacyjny letni czas” s. 104
podr i porównaj swoje pomysły z pomysłami autorki. 
Ćw. 1 (i pierwsza kropka) 2, 3  s. 95 ćwiczenia
Przeczytaj uważnie wakacyjne rady – s. 105 podr
Na podstawie rymowanek ułóż i zapisz rady na 
wakacje i pamiętaj o nich.
np. Kąp się tylko pod opieką dorosłych!
Zbieraj tylko znane jagody i grzyby!
Osłaniaj głowę w czasie upałów!
W czasie burzy unikaj wysokich drzew i słupów!
Ćw. 5 s. 96 ćwicz

ed. matematyczna
Podane liczby zapisz od największej do najmniejszej 
(pamiętaj o wstawieniu znaku >)
14, 56, 198, 987, 789, 2, 253, 1000, 190, 11, 560, 605

wykonaj quiz 
https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-
mniejszosci-do-100/

ed. informatyczna 
wykonaj krzyżówkę „Elementy zestawu 
komputerowego” 
http://www.joomla.sp4.warszawa.pl/index.php/materia
ly-edukacyjne/krzyzowki
lub „Matematyczna krzyżówka”
http://learningapps.org/watch?v=peepcqh1n01

Ćw. 4 s. 96 ćwicz

https://epodreczniki.p
l/wczesnoszkolna/KL
2_ORE_V9_LATO_2
_4_35_163_p4
blok 35, temat 165 
Bezpieczne wakacje

https://szaloneliczby.
pl/uporzadkuj-liczby-
do-50/

23.06.20r 
wtorek

Dzień Ojca. ed. plastyczna
Dowolną techniką wykonaj laurkę dla taty lub ojca 
chrzestnego

ed. polonistyczna
Zredaguj i starannie zapisz życzenia  na laurce.

Naucz się na pamięć lub ładnie przeczytaj tacie jeden 
z wierszy 
Drogi tatusiu - najlepszy na świecie, 
który mnie kochasz w zimie i w lecie, 
jesienią, wiosną w niezmiennej trosce 
w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę.                   
Za Twoją dobroć dzisiaj dziękuję,                   

Wzory laurek
https://mamotoja.pl/l
aurki-na-dzien-ojca-
do-wydruku,dzien-
ojca-artykul,14

prezent 
https://www.youtube.
com/watch?
v=jmQz8sbShp4

https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-100/
https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-100/
https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4
https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4
https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4
https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-ojca-do-wydruku,dzien-ojca-artykul,14
https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-ojca-do-wydruku,dzien-ojca-artykul,14
https://mamotoja.pl/laurki-na-dzien-ojca-do-wydruku,dzien-ojca-artykul,14
http://learningapps.org/watch?v=peepcqh1n01
http://www.joomla.sp4.warszawa.pl/index.php/materialy-edukacyjne/krzyzowki
http://www.joomla.sp4.warszawa.pl/index.php/materialy-edukacyjne/krzyzowki


zdrowia, łask Bożych ,                                     
szczęścia winszuję. 
Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń, 
pięknych urlopów i zawsze razem! 
……………
Kochany Tatusiu ja dziś życzenia chcę Ci złożyć,
mały bukiecik podarować
i miłość w mym sercu do Ciebie zachować.
I życzę Ci dużo wspaniałej radości,
byś żył dziś i zawsze w dobrej miłości.
Właśnie w tej chwili cieszę się z tego,
że życzyć Ci mogę wszystkiego dobrego.

ed. matematyczna 
powtórz tabliczkę mnożenia
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-
test-wyboru/

wych. fiz.
Poćwicz sam lub wykorzystaj pomysł z komputera
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

https://szaloneliczby.
pl/tabliczka-
mnozenia-do-100-
puzzle/

24.06.20r
środa

Witamy się
z latem.

ed. polonistyczna 
Dokończ i zapisz w zeszycie zdanie : Lubię lato …...
Wykonaj dowolne cztery ćwiczenia ze s.97 i 98 ćwicz

ed. matematyczna
Napisz datę rozpoczęcia i zakończenia lata. 
Sprawdź w kalendarzu i zapisz po ile dni mają letnie 
miesiące.
Oblicz ile dni trwa lato? 
Policz ile dni będą trwały wakacje?

ed. muzyczna
Pośpiewaj piosenkę „Lato, lato ...”
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
lub
https://www.youtube.com/watch?v=_mQalPVp2ug

https://epodreczniki.p
l/wczesnoszkolna/KL
2_ORE_V9_LATO_2
_4_35_163_p4
blok 35, temat 164 
List z wakacji

https://szaloneliczby.
pl/pory-roku/

25.06.20r
czwartek

Oczekujemy 
na wakacje.

ed. polonistyczna, ed. społeczna
Zastanów się co Ci się w klasie II:
* podobało, 
* było trudne, 
* co było wesołe, miłe,
* czy zawsze pracowałeś/aś solidnie
Jednym zdaniem zapisz co chcesz zmienić w klasie 
trzeciej. 
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https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V
9_LATO_2_4_35_163_p4
blok 35, temat 163 Wakacyjne plany

ed. plastyczna
Dowolną techniką przedstaw swoje wakacyjne plany.

https://szaloneliczby.
pl/odejmowanie-w-
zakresie-100-wstaw-
brakujaca-liczbe/

26.06.20r
piątek

Zakończeni
e roku

szkolnego
2019/20

Dziękuję za całoroczną współpracę, podejmowanie 
trudu nauki zdalnej, cierpliwość i wytrwałość. 

Życzę radosnych, szczęśliwych, zdrowych i 
bezpiecznych wakacji oraz wielu ciekawych przygód. 

Język angielski – p.D. Dudzińska 

Powtórzenie nazw ubrań i struktura . Czytanie historyjki.

1. Spójrzcie na zadanie 9 na stronie 63 w podręczniku. Spróbujcie powiedzieć, która z osób na 
obrazku ma części garderoby napisane poniżej obrazka. Może uda wam się ułożyć zdania o tych
postaciach. 

2. Przeczytajcie historyjkę w podręczniku na stronie 64, a dowiecie się, jaka przygoda spotkała 
Goofiego. Wyrażenia, których możecie nie znać to:

umbrella – parasol
raincoat – płaszcz przeciwdeszczowy
come on - chodź
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3. Pokolorujcie ubrania bohaterów w ćwiczeniu 9 na stronie 62 w następujący sposób:

Mickey’s wearing a blue jacket and black jeans.
He’s wearing red boots.
Minnie’s wearing a white sweater and a red skirt. She’s wearing black shoes.
Look at Pluto! He’s got a Purple umbrella.

4. Zachęcam również do wykonania pozostałych ćwiczeń w tym rozdziale i wklejenia nalepki.

Powodzenia!

Religia – ks. P. Buśko

Zagadnienie: Znak krzyża i pozdrowienie chrześcijańskie

Przeczytaj:

Znak Krzyża:

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Znak Krzyża, czynimy na początku i na koniec modlitwy, przed i po posiłku (nawet najmniejszym),
przed i po: pracy, nauce, zabawie, wyruszeniem w drogę, itd. To z jednej strony jest najprostsza forma
modlitwy, prośby o Boże Błogosławieństwo, dziękczynienie, ale również nasza deklaracja, że wszystko
co robimy,  wykonujemy w Imię i  na chwałę Pana Boga,  a  więc będzie to  dobre i  zgodne z Jego
przykazaniami.
Znak Krzyża wykonujemy również, gdy chcemy kogoś pobłogosławić, a więc powierzyć Panu Bogu.
Błogosławieństwo nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie biskupom, księżom i diakonom (chociaż
udzielone  przez  nich,  ze  względu  na  sakrament  święceń  ma  większą  moc).  Błogosławić  może  i
powinien każdy chrześcijanin, ponieważ jest to forma modlitwy. Błogosławić oznacza dobrze życzyć, a
więc jest to prośba, skierowana do Pana Boga, aby miał w opiece osobę, którą błogosławimy.
Formy błogosławieństwa:
1. Duży Znak Krzyża, tak jak ksiądz na koniec Mszy Świętej, możemy uczynić w stronę osoby którą
chcemy pobłogosławić. 
2. Formą błogosławieństwa jest również Mały Znak Krzyża uczyniony na czole osoby, którą chcemy
pobłogosławić, np. rodzice czynią taki znak krzyża rano lub przed wyjściem z domu, jakimś dłuższym
wyjazdem, na czole swoich dzieci. Wykonujemy go (ale tylko na czole) w taki sam sposób jak przed
Ewangelią w czasie Mszy Świętej.
Pozdrowienie chrześcijańskie:
Na powitanie mówimy:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Odpowiadamy: 
Na wieki, wieków. Amen.

W  czasie  wielkanocnym  (od  Niedzieli  Zmartwychwstania  Pańskiego  (Wielkanocy)  do  Niedzieli
Zesłania  Ducha  Świętego),   szczególnie  w  oktawie  Wielkanocy  (od  Niedzieli  Zmartwychwstania
Pańskiego do Niedzieli Miłosierdzia Bożego):
Na powitanie mówimy:

Chrystus Zmartwychwstał.
Odpowiadamy:
Prawdziwie Zmartwychwstał.



Na pożegnanie, mówimy:
Z Bogiem, lub  Niech Pan Bóg błogosławi.
Odpowiadamy:                                                                                                                                      

Z Bogiem.

Jeżeli żegnamy osobę, która udaje się w podróż, można powiedzieć:

Niech Pan Bóg, cię prowadzi.

Odpowiadamy: 

Z Bogiem.


