
Klasa II b 

Lekcja na dzień: 27.04.2020r. (poniedziałek) 

Temat: Nic w Ogrodzie. / Lekcja prowadzona online- Teams. 

1. Zapoznaj się z tekstem opowiadania „Nic w Ogrodzie”- fragment lektury Danuty Parlak 

pt.: „Kapelusz Pani Wrony”- Podręcznik klasa 2 część 4 str. 70 - 73 (Załącznik 1). 

2. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Omawianie fragmentu lektury Danuty Parlak 

„Kapelusz Pani Wrony”. 

3. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 76 - 79 (Załącznik 2). 

4. Zapisz w zeszycie od matematyki Temat: Utrwalenie wiadomości o jednostkach: 

kilogram, dekagram.  Pod tematem zapisz notatkę: 

 

Jednostki masy 

1 dekagram = 1 dag 

1 kilogram = 1 kg 

W kilogramach i dekagramach mierzymy masę, czyli określamy wagę. 

1 kilogram = 100 dekagramów 

1 kg = 100 dag 

1 dekagram = 10 gramów 

1 dag = 10 g 

5. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 60 – 61 (Załącznik 

3). 

6. Rozwiąż w zeszycie od matematyki zadanie 4 str. 118 - Podręcznik klasa 2 część 4.  

7. Zachęcam do wykonania pracy plastycznej - Zilustrowanie historii opisanej w lekturze 

dowolną techniką. Zdjęcie pracy można przesłać na maila do dnia: 29.04.2020r.(środa). 

Lekcja na dzień: 28.04.2020r. (wtorek) 

Temat: Wielkanocny czas. /Lekcja prowadzona online – Teams. 

1. Zapoznaj się z treścią  wiersza Jerzego Ficowskiego „Kolorowe bazie” - Podręcznik 

klasa 2 część 4 str. 74  (Załącznik 1). 



2. Osoby chętne mogą spróbować przeczytać wiersz Agnieszki Frączek „Jajo”- Podręcznik 

klasa 2 część 4 str. 75  (Załącznik 1). 

3. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Piszemy życzenia- ćwiczenia utrwalające. 

Pod tematem proszę zapisać notatkę: 

Przydatne zwroty grzecznościowe: życzę Ci, składam Tobie, życzę Wam, 

pozdrawiam Cię. 

Zapamiętaj! 

Wyrazy w nagłówkach piszemy wielkimi literami, na przykład: Kochani Rodzice!, 

Droga Babciu!. W ten sposób okazujemy nasz szacunek tym osobom. 

W tekstach życzeń często możemy spotkać takie wyrażenia: zdrowia i szczęścia, 

wesołych świąt, dużo słońca, samych radosnych dni, sto lat, wiele pomyślności, 

spełnienia marzeń, udanych wakacji, szybkiego powrotu do zdrowia. 

4. Proszę  wykonać w zeszycie  lub na przygotowanej karcie ćwiczenie 3 z Podręcznika 

str. 77. Praca jest na ocenę, zdjęcie można przesłać na maila do 30.04.2020r. 

(czwartek). 

5. Dla osób chętnych do przeczytania tekst z Podręcznika str. 78. 

6. Proszę wykonać pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 80, 82 – 83 

(Załącznik 2). 

7. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 64 – 65 

(Załącznik 3). 

8. Zachęcam do aktywności fizycznej – propozycje ćwiczeń, podaję link: 

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

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

9. Osoby chętne uzupełniają braki w : Kartach ćwiczeń klasa 2 część 4 str. 90 – 99, 

Kartach matematycznych klasa 2 część 4 str. 68 – 75. Część z tych ćwiczeń 

zapewne macie już uzupełnione, jeśli są jakieś braki to warto je uzupełnić. Są to 

dodatkowe ćwiczenia utrwalające Wasze wiadomości i umiejętności. 

 

 

 

 

 



Lekcja na dzień: 29.04.2020r. (środa) 

Temat: Majowe święta. / Lekcja prowadzona online- Teams. 

 

1. Przeczytaj wiersz Jerzego Fickowskiego pt.: „Maj” – Podręcznik klasa 2 część 5 str. 3. 

Spróbuj się go nauczyć na pamięć. Po przerwie majowej osoby chętne będą go mogły 

zaprezentować na lekcji online.  

2. Zapoznaj się z tekstem „Flaga Polski”, „Flagi różnych państw”- Podręcznik klasa 2 

część 5 str. 4 - 5. 

3. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 3 – 5. 

4. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Majowe święta. Zapisz pod tematem notatkę: 

1 maja – Święto Pracy 

2 maja – Święto Flagi 

3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja 

5.  Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 3 – 5.  

6. Wykonaj w zeszycie od matematyki zadanie 3 i 5 str. 83- Podręcznik klasa 2 część 5. 

7. Propozycja ćwiczeń gimnastycznych (ćwiczenia rozciągające), podaję link: 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo 

https://www.youtube.com/watch?v=p-UGo0P8WVk 

Lekcja na dzień: 30.04.2020r. (czwartek) 

Temat: Legenda o Piaście. 

 

1. Zapoznaj się z tekstem legendy  Mariana Orłonia „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych 

wędrowcach” - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 6 – 7, Ciąg dalszy legendy w Załączniku 4. 

2. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 6 - 9. 

3. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 6 – 7.  

4. Zapoznaj się z tekstem piosenki pt. : „Nasza Wisła”- Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 

88. Podkład muzyczny jest na stronie, podaję link: 

https://chomikuj.pl/katkisok/Dla+Dzieci/Mp3+i+zabawy+muzyczne/Elementarz+Piosenki/14+E

lementarz+Piosenki+cz_14/07+Nasza+Wis*c5*82a,516645971.mp3(audio) 


