
Klasa II B 

Data: 25.05.2020r. (poniedziałek) 

Temat dnia: Nasza mama czarodziejka- lekcja online- Teams. 

1. Zapoznaj się z treścią opowiadania „Czar dla mamy”- fragment książki Joanny 

Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka”- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 36- 38. 

2. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Omawiamy lekturę „Nasza mama 

czarodziejka” Joanny Papuzińskiej.  

3. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 38 – 40.  

4. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 34 – 35. 

5. Dla osób chętnych praca plastyczna- „Czarodziejska różdżka”- instrukcja                   

w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 41.  

 

Dzień: 26.05.2020r. (wtorek) 

Temat dnia:  Nasza mama czarodziejka- Cd.- lekcja online- Teams.   

1. Wykonaj test ze znajomości lektury- Załącznik 1. 

2. Wykonaj karty pracy- Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4. 

3. Zapisz w zeszycie od matematyki Temat: Działania na liczbach trzycyfrowych. 

Pod tematem zapisz notatkę:  

Zad. 1. Oblicz działania podanym sposobem: 

650 – 120 = 650 – 100 – 20 = 550 – 20 = 530 

470 – 240 =  

510 – 310 =  

880 – 520 =  

280 – 150 = 

Zad. 2. W sali koncertowej było 350 miejsc siedzących. Widzowie zajęli już 110 

miejsc. Ile miejsc pozostało wolnych? 

Działanie: ................................................................................................... 

Odp.: _____________________________________________________________ .  

Wykonaj w zeszycie zad. 2 str. 91 (podręcznik) 

4. Wykonaj  ćwiczenie 15 w Kartach matematycznych klasa 2 część 5  str. 57.  



5. Zapoznaj się z tekstem piosenki pt.: „Moja Mama”- Kartach ćwiczeń klasa 2 

część 5 str. 91.  

6. Osoby chętne mogą wykorzystać podane linki stron do interaktywnych ćwiczeń 

z lektury: 

https://wordwall.net/pl/resource/1918700/polski/uk%c5%82adanie-zda%c5%84-

nasza-mama-czarodziejka 

https://wordwall.net/pl/resource/1076194/polski/test-znajomo%c5%9bci-lektury-

nasza-mama-czarodziejka 

https://wordwall.net/pl/resource/1793594/polski/dopasuj-tre%c5%9b%c4%87-

rozdzia%c5%82%c3%b3w-nasza-mama-czarodziejka-do 

 

Dzień: 27.05.2020r. (środa) 

Temat dnia:  Dzień Dziecka - Cd.- lekcja online- Teams.   

1. Zapoznaj się z tekstem informacyjnym Dzień Dziecka w różnych krajach - 

Podręcznik klasa 2 część 5 str. 39. 

2. Przeczytaj fragment książki „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu” 

Grzegorza Kasdepke - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 40 - 41. Spróbuj ustnie 

odpowiedzieć na pytania pod tekstem. W ten sposób sprawdzisz, czy rozumiesz to 

co czytasz �. 

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

4.  Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 36 - 37. 

5. Propozycja ćwiczeń ogólnorozwojowych, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

Dzień: 28.05.2020r. (czwartek) 

Temat dnia:  Wesołe ortografiki. 

1. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Utrwalenie wiadomości z ortografii                   

i gramatyki. 

2. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy- Załącznik1.1 

3. Zapisz w zeszycie od matematyki Temat: Rozwiązuję zadania tekstowe. 



Przepisz do zeszytu lub wklej podane treści zadań tekstowych. Wykonaj do nich 

obliczenia. Pamiętaj zapisać do każdego zadania odpowiedź. 

Zad. 1. 

Krysia przyniosła 40 cm zielonej tasiemki. Rozcięła ją na 4 kawałki jednakowej 

długości. Ile centymetrów ma każdy kawałek tasiemki? 

 

Zad.2. 

Tadzio przyniósł długi patyk. Rozciął go na 4 równe kawałki. Każdy kawałek 

miał 7 cm długości. Ile centymetrów miał długi patyk Tadzia? 

 

Zad.3. 

Paulina przyniosła 3 bukieciki po 8 kwiatków w każdym Z kwiatków zrobiła 

wianek. Z ilu kwiatów Paulina zrobiła wianek? 

 

Zad.4.  

Króliczek zjadł w ciągu 3 dni 21 listków kapusty. Każdego dnia zjadł po tyle 

samo listków. Ile listków kapusty zjadł każdego dnia? 

 

Zad. 5. 

Mama kupiła 30 sadzonek kwiatów. Posadziła w 8 doniczkach po 3 sadzonki. Ile 

sadzonek kwiatów zostało do posadzenia. 

 

Zad.6. 

Tata zapłacił za zakupy banknotem 500-złotowym i otrzymał 250 zł reszty. Ile 

złotych kosztowały zakupy taty? 

 

Zad.7. 

Do obiadu babcia przygotowała 2 litry kompotu. Ile szklanek ćwierćlitrowych 

może napełnić tym kompotem? 

 

Zad.8. 

Rolnik miał 350 kg ziemniaków. Sprzedał 200 kg ziemniaków. Ile kilogramów 

ziemniaków mu zostało? 

 

4. Propozycja ćwiczeń gimnastycznych, podaję link: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sT7ZwPCQGSc 

 

Dzień: 29.05.2020r. (piątek) 

Temat dnia:  Podróżowanie. 



1. Zapoznaj się z tekstem informacyjnym Jan Paweł II- Podręcznik klasa 2 część 5 

str. 43. 

2. Przeczytaj fragment wiersza Aleksandry Gajewskiej „O ludziku podróżniku”- 

przygotuj ustne odpowiedzi na pytania pod tekstem- Podręcznik klasa 2 część 5 

str. 44 - 45. (będziemy je analizować w poniedziałek 1.06. na lekcji online) 

3. Wykonaj zadania w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 44. 

4. Wykonaj zadania w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 38 - 39. 

5. Osoby chętne mogą wykonać papierową łódkę według instrukcji w Kartach 

ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 45. 

6. Zachęcam do nauki tańca, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE 

https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs 

https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE 

Wychowawca: Katarzyna Pielużek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


