
Klasa II B 

Data: 1.06.2020r. (poniedziałek) 

Temat dnia: Kontynenty - lekcja online- Teams. 

1. Zapoznaj się tekstem informacyjnym – Kontynenty- Odkrycia geograficzne-   Podręcznik 

klasa 2 część 5 str. 46- 47. 

2. Zapisz w zeszycie od przyrody Temat: Kontynenty. Pod tematem zapisz notatkę: 

Kontynent- to wielki obszar lądu otoczony morzami i oceanami. Na Ziemi wyróżniamy siedem 

kontynentów. Wśród nich są Europa, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, 

Australia, Antarktyda i Afryka. Każdy z nich jest wyjątkowy, jeśli chodzi o klimat, 

mieszkańców oraz zamieszkujące je zwierzęta.  

3. Obejrzyj krótki filmik o kontynentach, podaję link strony: 

https://www.youtube.com/watch?v=36BKYLFpA48 

4. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 46 - 47. 

5. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 40 - 41. 

6. Wybierz dowolną kolorowankę – Załącznik 1- pokoloruj starannie. 

 

Data: 2.06.2020r. (wtorek) 

Temat dnia: Gorące słońce Afryki - lekcja online- Teams. 

1. Zapoznaj się z fragmentem książki „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego – „Ciemne 

okulary”- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 48- 49. 

2. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: „Afryka Kazika”- Łukasz Wierzbicki. 

Pod tematem zapisz notatkę:  

Pisownia wyrazów z „h” na początku wyrazu: hiena, hipopotam, hamak, hangar, hasło, 

helikopter, herbata, hiacynt, hotel, hulajnoga, humor. 

2. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 48- 49. 

3. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 42- 43. 

4. Osoby chętne mogą wykonać ilustrację do lektury „Afryka Kazika”- biały blok techniczny 

format A4, farba plakatowa. 

Data: 3.06.2020r. (środa) 

Temat dnia: Gorące słońce Afryki - Cd. - lekcja online- Teams. 

1. Czytamy wybrane fragmenty książki „Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego, osoby, które 

nie mają książki mogą skorzystać z audiobooka, podaję link:  

https://www.youtube.com/watch?v=b-natYvpqDc 

https://www.youtube.com/watch?v=FQsjuLrmRt4 



2. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 50- 51. 

3. Wykonaj w zeszycie od matematyki zadanie 3, 4, 5 str. 91- ”- Podręcznik klasa 2 część 5. 

4. Zabawy ruchowe z tańcem, podaję link stron: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

Data: 4.06.2020r. (czwartek) 

Temat dnia: Wesołe ortografiki. 

1. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy- Załącznik 1.1, Załącznik 1.2 

2. Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń- Załącznik 1.3 

3. Propozycja ćwiczeń ogólnorozwojowych, podaję link strony: 

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

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

4. Osoby chętne mogą  nauczyć się piosenki pt. „Dżungla”, podaję link strony: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg 

5. Poznaj zwierzęta żyjące w dżungli, obejrzyj filmik, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY 

 

Data: 5.06.2020r. (piątek) 

Temat dnia: Czytanie ze zrozumieniem. 

1. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy- Załącznik 1.4 (karta polonistyczna), dla osób 

chętnych Załącznik 1.7(ogłoszenie).  

2. Wykonaj zadania w kartach pracy- Załącznik 1.5 (karta matematyczna) 

3. Wykonać ćwiczenia – Załącznik 1.6 (Karta muzyczna) 

4. Proszę przesłać zdjęcia wykonanych kart pracy na maila do dnia 8.06.2020r. 

5. Propozycja ćwiczeń ruchowych z piłką, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU 

https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


