
Drodzy Rodzice! 

W związku z ciągłymi zmianami dotyczącymi zdalnego nauczania wracamy od 

20 kwietnia 2020r. (poniedziałek) do tygodniowego planu zajęć - edukacja 

wczesnoszkolna - 5 dni nauki,  pozostałe przedmioty bez zmian. 

Wychowawca: Katarzyna Pielużek 

 

Klasa II b 

Lekcja na dzień: 20.04.2020r. (poniedziałek) 

Temat: Wielki architekt.  

1. Zapisz w zeszycie od przyrody Temat: Zawód architekta. 
Pod tematem notatka: Architekt – to osoba, która projektuje różne budowle. 

2. Zapoznaj się z tekstem wiersza Barbary Lewandowskiej „Kto nas nauczył  

budować?” – Podręcznik klasa 2 część 4 str. 56 (Załącznik 1).  
3. Przeczytaj uważnie tekst informacyjny dotyczący znanego architekta- 

Antonio Gaudi - Podręcznik str. 57. 
4. Zapoznaj się z nową formą wypowiedzi jaką jest opis - Podręcznik klasa 2 

część 4 str. 58. Zwróć uwagę na elementy, które powinny się znaleźć                     
w opisie (wstęp, rozwinięcie i zakończenie). Proszę zapisać w zeszycie od 
polskiego Temat: Czym jest opis?, a pod tematem zapisać notatkę: Opis jest  
formą pisemnej (lub ustnej) wypowiedzi , która służy przekazywaniu 
informacji na temat np.: przedmiotu, osoby, zwierzęcia, miejsca, zjawiska.  

5. Wykonaj w zeszycie od polskiego polecenie 4 z Podręcznika str. 59.  
Proszę przesłać zdjęcie wykonanej pracy na maila do dnia 22.04.2020r. 
(środa). 

6. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 66 -67 

(Załącznik 2). 
7. Zapisz w zeszycie od matematyki Temat: Cechy kwadratu - rysowanie                     

i mierzenie długości boków. Pod tematem zapisz notatkę: 
Kwadrat ma wszystkie boki tej samej długości i wszystkie kąty proste. 

8. Dla chętnych ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 

74 – 75 (Załącznik 3). 
9. Ćwiczenia ruchowa, propozycja na stronie:  

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

 

 

 



Lekcja na dzień: 21.04.2020r. (wtorek) 

Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.  

1. Zapoznaj się z tekstem pt.: „Siejemy rzodkiewkę” w Podręczniku klasa 2 

część 4 str. 60 – 61 (Załącznik 1).  

2. Zapisz w zeszycie od przyrody Temat: Wiosenne prace w ogrodzie.  
Zapisz pod tematem notatkę: 
Etapy siania rzodkiewki: 
1) Przekopujemy ziemię. 
2) Usuwamy chwasty. 
3) Nawozimy ziemię. 
4) Zagrabiamy spulchnioną ziemię. 
5) Wytyczamy ścieżki i grządki. 
6) W zrobionym rowku wysiewamy nasiona. 
7) Podlewamy wodą. 
8) Czekamy na pierwsze rzodkiewki. 

3. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 68 – 69 

(Załącznik2). 

4. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 52 – 53 

(Załącznik 3). 

5. Zapoznaj się z tekstem piosenki pt. „Witaj, Wiosno!”- Karty ćwiczeń klasa 2 

część 4 str. 107 oraz z nagraniem, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=U0rlfh7AzZ4 

 

Lekcja na dzień: 22.04.2020r. (środa) 

Temat: Zwierzęta w ogrodzie. 

1. Przeczytaj tekst inscenizacji Pawła Beręsewicza pt. : „Kto zjadł sałatę?”- 
Podręcznik klasa 2 część 4 str. 62 – 64 (Załącznik 1). Zwróć uwagę na 
bohaterów inscenizacji. Możesz przeczytać tekst z którymś z rodziców                       
z podziałem na role. 

2. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 70 – 71 

(Załącznik 2). Zapamiętaj jakie informacje powinny się znaleźć w zaproszeniu, 
czyli: 
- Kto zaprasza?,- Kogo zaprasza?, - Na co zaprasza?, - Gdzie zaprasza?, - Na 
kiedy zaprasza? 

3.  Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 54 – 55 

(Załącznik 3).  



4. Zachęcam do aktywności ruchowej skorzystaj z ćwiczeń proponowanych na 
stronach, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

 

Lekcja na dzień: 23.04.2020r. (czwartek) 

Temat: Historia pewnej rośliny.  

1. Poznajemy budowę tulipana - Podręcznik klasa 2 część 4 str. 65 (Załącznik 

1).  
2. Zapisz w zeszycie od przyrody Temat: Budowa tulipana. Wklej do zeszytu 

obrazek tulipana- Załącznik 4. 
3. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst Zofii Staneckiej „Historia pewnej rośliny”- 

Podręcznik klasa 2 część 4 str. 66 – 67 (Załącznik1).  

4. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Utrwalenie pisowni wyrazów z ż 
niewymiennym. Pod tematem zapisz i zapamiętaj pisownię wyrazów: żółty, 
różowy, żonkil, róża. Następnie ułóż zdania z tymi wyrazami i zapisz je 
starannie w zeszycie.  

5. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 72 – 73 

(Załącznik 2). 

6. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 56 – 

57.  (Załącznik 3).  

7. Wykonaj test z edukacji przyrodniczej- Załącznik 5. Prześlij zdjęcie 
wykonanej pracy na maila do dn. 24.04.2020r.(piątek). 
 

Lekcja na dzień: 24.04.2020r. (piątek) 

Temat: Niezwykłe ogrody.  

1. Przeczytaj wiersz Doroty Gellner „W hamaku”, zwróć uwagę na interpunkcję 
– Podręcznik klasa 2 część 4 str. 68 (Załącznik 1).  

2. Przeczytaj ze zrozumieniem informacje o ogrodach i ich rodzajach -  
Podręcznik klasa 2 część 4 str. 69 (Załącznik 1).  

3. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 74 

(Załącznik 2). 

4. Wykonaj pracę plastyczną zgodnie z podaną instrukcją w Kartach ćwiczeń 

klasa 2 część 4 str. 75 (Załącznik 2). 



5. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 58 – 

59.  (Załącznik 3).  

 

 

 

 

 

 

 


