
Klasa II B 

Dzień: 18.05.2020r. (poniedziałek) 

Temat dnia: Święto rodziny– lekcja online – Teams. 

1. Zapoznaj się z tekstem  Notatka kronikarska oraz przeczytaj krótki tekst 

informacyjny o postaci Galla Anonima - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 28 - 29. 

2. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Notatka kronikarska.  

Pod tematem zapisz notatkę:  

Notatka kronikarska to krótki tekst o charakterze informacyjnym. W tekście tym 

powinno być: 

- w lewym górnym rogu tytuł notatki kronikarskiej, 

- poniżej powinna znajdować się data opisanego wydarzenia, 

- pod datą lub obok  powinien być umieszczony tekst zawierający opis wydarzenia, 

w którym także należy umieścić nazwę opisywanego wydarzenia, 

- warto w tekście opisać emocje i wrażenia uczestników tego wydarzenia, 

- notatka powinna być podpisana przez osobę, która ją sporządziła. 

3. Wykonajcie zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 32 - 33. 

4.  Wykonajcie zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 24 – 25. 

5. Posłuchaj propozycji muzycznych, piosenki o rodzinie: 

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

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

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0 

 

Dzień: 19.05.2020r. (wtorek) 

Temat dnia: Święto rodziny cd. – lekcja online – Teams. 

1. Zapoznaj się z tekstem  Kronika klasowa - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 30 - 
31. 

2. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Wyrazy z dzi przed samogłoskami.  

Przepisz do zeszytu następujące wyrazy: dzień, dzieci, dziewczynka, dziadek, 

gwoździe, łodzie, śledzie, żołędzie. Ułóż z nimi zdania i starannie zapisz                         

w zeszycie.   



3. Wykonajcie zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 34 - 35. 

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

5. Propozycja ćwiczeń ogólnorozwojowych, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wrSct26paXo 

https://www.youtube.com/watch?v=H9Yl0iShmQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec 

 

Dzień: 20.05.2020r. (środa) 

Temat dnia:  Niespodzianka– lekcja online – Teams. 

1. Zapoznaj się z tekstem przedstawienia Doroty Gellner „ Gady z szuflady”  - 

Podręcznik klasa 2 część 5 str. 33 - 35. Spróbuj przeczytać tekst z podziałem na 

role. 

2. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Scenariusz przedstawienia „Gady                    

z szuflady”.  Odpowiedz pisemnie w zeszycie od polskiego na pytania do tekstu :1, 
2, 3 str. 35 – Podręcznik. 

3. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 36 - 37. 

4. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 28 – 29. 

5. Praca dla osób chętnych: wykonaj owocowe zwierzątko- przykładowa instrukcja 

w Podręczniku klasa 2 część 5 str. 32. Można przesłać na maila zdjęcie 

wykonanej pracy. 

Dzień: 21.05.2020r. (czwartek) 

Temat dnia:  Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistyczno- przyrodniczej 
i matematycznej.  

1. Wykonaj samodzielnie karty pracy: Załącznik 1, Załącznik 2.  

2. Uzupełnione karty pracy proszę przesłać tego samego dnia- 21.05.2020r.- na 

maila. 

3. Zachęcam do aktywności fizycznej, propozycje ćwiczeń na stronach, podaję 

link:  

https://www.youtube.com/watch?v=DP07hsaQiUM 

https://www.youtube.com/watch?v=yz6PjjiZ0S8 

 



Dzień: 22.05.2020r. (piątek) 

Temat dnia:  Nasza mama czarodziejka.  

1. Zapoznaj się z tekstem lektury Joanny Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”. 

2. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 30 – 31, dla 
osób chętnych gra dydaktyczna str. 32 - 33. 

3. Wykonaj pracę plastyczną – ilustracja do książki „Nasza mama czarodziejka”- 

dowolna technika, format A4.  

4. Zachęcam do aktywności fizycznej, propozycja ćwiczeń na stronie, podaję link:  

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=iPQ4d3JUF9w 

5. Osoby chętne mogą nagrać filmik, w którym zaprezentują swoją propozycję 

ćwiczeń. Filmik można przesłać na Messengera lub na maila. Praca ta jest na ocenę 

Wspaniale. 

 

 

 

 

 

 

 


