
Klasa II B 

Dzień: 11.05.2020r. (poniedziałek) 

Temat dnia: Czy zawsze trzeba wygrywać? – lekcja online – Teams. 

1. Zapoznaj się z tekstem „Zawody” z cyklu „Listy od Hani i Henia”- Podręcznik 

klasa 2 część 5 str. 24 - 25. 

2. Wykonajcie zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 26 – 27. 

3.  Wykonajcie zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 20 – 23. 

4. Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=WsFaRLRP49w 

https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

 

Dzień: 12.05.2020r. (wtorek) 

Temat dnia: Klasowe igrzyska sportowe  – lekcja online – Teams. 

1. Przeczytaj wiersz Pawła Beręsewicza „ Wyścig w workach” oraz wiersz Danuty 
Wawiłow „Dziwny pies” - ”- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 26 - 27. 

2. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 28 – 31. 

3. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 56 – 57. 

4. Posłuchaj piosenki , możesz również włączyć się  do jej zaśpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

W ramach edukacji muzycznej wykonaj w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 

69. 

 

Dzień: 13.05.2020r. (środa) 

Temat dnia: Doskonalenie techniki czytania na różnych poziomach. Czytanie 

ze zrozumieniem– lekcja online – Teams. 

1. Wykonaj ćwiczenia wielokrotnego czytania na różne sposoby. Wykorzystaj do 
tego gotowe teksty podane w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 82 – 83. 

2. Wykonaj ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem w Kartach ćwiczeń klasa 2 

część 5 str. 84 – 85. 



3. Zapisz w zeszycie od matematyki Temat: Liczby trzycyfrowe. Pod tematem 
zapisz notatkę: 

Trzysta pięćdziesiąt to liczba trzycyfrowa. 

350 

3 setki   5 dziesiątek  0 jedności 

sto 100                      pięćset 500                dziewięćset  900 

dwieście 200             sześćset 600              tysiąc  1000 

trzysta 300                siedemset 700 

czterysta 400            osiemset 800 

4. Wykonaj zadania w zeszycie od matematyki - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 

87- 88 (2, 3, 4 str. 87 oraz 2, 3, 4 str. 88). 

5. Propozycja ćwiczeń gimnastycznych, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8 

https://www.youtube.com/watch?v=wpz36D0WaDg   � 

 

Dzień: 14.05.2020r. (czwartek) 

Temat dnia: Utrwalenie wiadomości. 

1. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 74 -76. 

2. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 58 -59. 

3. Dla chętnych praca plastyczna – wykonaj plakat dowolną techniką na bloku 
technicznym format A4, temat: „Sport to zdrowie”. 

 

Dzień: 15.05.2020r. (piątek) 

Temat dnia: To już wiem, już potrafię. 

1.  Rozwiąż zadania w kartach pracy – Załącznik 1 

2. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy -  Załącznik 2, Załącznik 3. 

3. Proszę przesłać zdjęcia wykonanych kart pracy na maila do dn. 18.05.2020r. 

4. Propozycja ćwiczeń ruchowych w domu: 

https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M 



https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


