
KLASA II    25. 05  – 29. 05.2020 r
Barbara Komenda

Data Temat Zadania do wykonania Zadania dla
chętnych

25.05.20r
poniedziałek

Święto
rodziny.

ed. polonistyczna, ed. społeczna
W miarę możliwości obejrzyj rodzinne zdjęcia. Nazwij 
wszystkich członków swojej rodziny. Dowiedz się kto 
jest starych fotografiach, jaki miał zawód, czyim był 
ojcem, dziadkiem, babcią itp. 
Ćw. 1, 2, 3 s. 65 (ćwiczenia) 
Ćw. 4, 5, 6 s.66
Powtórz w. „Cała łąka dla mamy” 

ed. matematyczna
Z. 1, 2, 3 s. 80 
Z. 1. s 81

ed. muzyczna
doskonalenie piosenki „Bo rodzina to rodzina” ćw s. 
104
https://www.youtube.com/watch?v=r_XjHFvepXA

ed. informatyczna
kodowanie 
https://www.youtube.com/watch?v=4TX3B61c3QU

Kropka  przy ćw.
3 s. 65

Z. 4s. 80
Z. 2 s. 81

26.05.20r
wtorek Dzień 

Matki.

ed. polonistyczna, ed. społeczna
Pracuj dziś bez pomocy mamy
Zredaguj, zapisz starannie w zeszycie i złóż życzenia 
swojej mamie. Wręcz wcześniej wykonany obrazek 
„Łąka dla mamy” powiedz mamie wiersz „Cała ...”
Obejrzyj, może wykorzystasz:
https://www.youtube.com/watch?v=F4b9VG2l484

ed. matematyczna
Z. 1 s. 84
W zeszycie zapisz i oblicz sumy i różnice liczb:
przykład : 15 i 64   15 + 64 = 79;   64 – 15 = 49

45 i 28          23 i 32         90 i 8           72 i 20 
61 i 32          45 i 10         38 i 44         67 i 24

wych. fiz. 
Poćwicz razem, później samodzielnie
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

https://www.yout
ube.com/watch?
v=j09kDRPi3tE

Wypisz na kartce
cechy swojej 
mamy i ozdób ją,
wywieś w pokoju
mamy.

27.05.20r
środa

Święto
dzieci.

ed. polonistyczna, ed. społeczna
Obejrzyj ilustrację na s.74 i 75 i przeczytaj w. „Święto 
dzieciaków”
Wykonaj ustnie polecenia ze s. 75

Polecenie 6 s. 75 
(podr)
Ćw. 6 s. 68

https://www.youtube.com/watch?v=r_XjHFvepXA
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=F4b9VG2l484
https://www.youtube.com/watch?v=4TX3B61c3QU


W zeszycie zrób polecenie 5 i 7 s.75 podręcznik
Dokładnie przeczytaj rubrykę Powtarzamy s.74 (podr)
Ćw. 1, 2, 3 s. 67 (ćwiczenia)
Ćw. 4,5 s. 68

ed. matematyczna
Z. 1 s. 82
Z. 1, 2, 3 s. 86

ed. muzyczna
Postaraj się nauczyć piosenki „Jesteśmy dziećmi”
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

z. 2 s. 82

28.05.20r
czwartek

Dzieci
świata.

ed. polonistyczna
Przeczytaj uważnie wiersz „Szybko!” s.76 podr
Poszukaj w wierszu rymów i wypisz do zeszytu 3 pary 
rymujących się wyrazów. 
Przypomnienie - rymy 
kawa – ława
Ewa – mewa
Ćw. 1, 2 s. 69 ćwiczenia
Następnie przeczytaj  „Podróże gwiezdne” s. 77 (podr) 
i wykonaj ćw. 5 s. 70 ćwiczenia
Naucz się ładnie czytać „Podróże gwiezdne”.

ed. matematyczna
Z. 1, 2, 3 s. 87

ed. muzyczna 
Pośpiewaj „Jesteśmy dziećmi”
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

Ćw. 3 s. 69
Ćw. 4 s. 70

29.05.20r 
piątek Zdjęcia z

Afryki.

Wych. fiz.
Poćwicz razem, później samodzielnie
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

ed. polonistyczna i ed. przyrodnicza
Przeczytaj tekst s. 78 i 79 w podręczniku
i wykonaj ustnie polecenia pod tekstem.
Ćw. 1, 2 s.71
Ćw. 4, 5 s. 72
Wypisz do zeszytu nazwy zwierząt afrykańskich

ed. plastyczna
Na kartce Ćw. 3 s. 71 (tak jak robiliśmy o zwierzętach z
innych kontynentów, ciekawostki i to co was 
najbardziej zaciekawiło)

ed. matematyczna 
z. 1 s. 88

https://www.yout
ube.com/watch?
v=8zkgecWhmH
c

https://www.yout
ube.com/watch?
v=a3YKJAUOct
4

https://www.yout
ube.com/watch?
v=7TCRWadiJtg

https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4
https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4
https://www.youtube.com/watch?v=a3YKJAUOct4
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Język angielski –  klasa II

Słownictwo – elementy krajobrazu

1. Poznajcie nowe słowa związane z krajobrazem, czyli tym co możemy zobaczyć za naszymi 
oknami, albo wyjeżdżając gdzieś:

river – rzeka
forest – las
mountain – góra
field – pole
lake – jezioro
town – miasteczko

Nauczcie się tych wyrazów.

2. Jeśli chcemy powiedzieć, że te miejsca gdzieś występują, powiemy:

There’s a river. – Tam jest rzeka.
There are two mountains. – Tam są dwie góry.

Zwróćcie uwagę, że jeśli coś występuje w liczbie pojedynczej mówimy There’s, a w liczbie mnogiej
– There are.

3. Nowe słownictwo możecie poćwiczyć przy pomocy strony:
https://quizlet.com/pl/506145339/english-adventure-2-unit-7-flash-cards/

4. Zwroty there’s i there are występują w ćwiczeniach na stronie 50 i 51. Postarajcie się je 
wykonać.

Zapoznanie z nazwami środków transportu

1. Zwiedzając piękne miejsca możecie poruszać się różnymi środkami transportu. Są to:

car – samochód
lorry – ciężarówka
bus – autobus
plane – samolot
tractor – ciągnik
boat – łódka
train – pociąg

2. Pewnie większość z nich już znacie. Jeśli nie, zapamiętajcie ich nazwy i wpiszecie je w 
ćwiczenie 5 na stronie 52.

 

https://quizlet.com/pl/506145339/english-adventure-2-unit-7-flash-cards/


Religia 
ks. P. 
Buśko

Zagadnienie: Powtarzamy modlitwy
Przeczytaj: 
Modlitwa Pańska – Ojcze nasz 
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  
święć się Imię Twoje,  
przyjdź królestwo Twoje,  
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  
i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom 
 i nie wódź nas na pokuszenie,  
ale nas zbaw ode złego. 
Amen


