
Klasa II B  

Dzień : 4. 05.2020r. (poniedziałek) 

Temat dnia: Wycieczka rowerowa – lekcja online – Teams. 

1. Poznajemy budowę roweru na podstawie tekstu informacyjnego w Podręczniku klasa 2 

część 5 str. 8 – 9. 

2. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa rowerzysty- notatka w zeszycie od przyrody: 

Zapisz Temat: Wycieczka rowerowa- zasady bezpieczeństwa rowerzysty. 

        Zasady bezpieczeństwa rowerzysty. 

• Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru. 

• W czasie jazdy używaj kasku. 

• Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz. 

• W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów. 

• Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów. 

• Zamiar skrętu sygnalizuj ręką. 

• Podczas jazdy rowerem nie chwytaj się innych pojazdów. 

3. Charakteryzowanie i nazywanie krajobrazów na podstawie tekstu i ilustracji                          
w Podręczniku klasa 2 część 5 str. 10 – 11. 

4. Proszę wykonać pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 10 – 12. 

5. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Utrwalenie pisowni z zakończeniem -aż                        
w wyrazach obcego pochodzenia. Notatka pod tematem: 

Zapamiętam pisownię wyrazów: bagaż, pejzaż, garaż, witraż, bandaż, masaż.  

Ćwiczenie dodatkowe: Ułóż z podanymi wyrazami zdania i zapisz je starannie w zeszycie. 

6. Wykonaj ćwiczenia pisemne w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str.8 – 9. 

 

Dzień : 5. 05.2020r. (wtorek) 

Temat dnia: Mieszkańcy łąki – lekcja online – Teams. 

1. Zapoznaj się dokładnie z ilustracją – Wiosenna łąka - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 12 

– 13.  Zwróć uwagę na zwierzęta zamieszkujące łąkę. Obejrzyj filmiki, podaję link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UvTKnuf9bcE 



 

2. Przeczytaj fragmenty tekstu Adama Wajraka „Czemu mąż lata jak szalony?”, „ Osiedle 
pod specjalną ochroną”. Zwróć uwagę na Ulicę ciekawych wyrazów: symulujący- to znaczy 
świadomie wprowadzający otoczenie w błąd przez udawanie (osoby chętne mogą ten wyraz 
zapisać w zeszycie od polskiego oraz jego wyjaśnienie).  

3. Proszę wykonać pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 14 – 17. 

4. Zachęcam wszystkich uczniów do wykonania pracy plastycznej pt. „Łąka” (na ocenę) – 
zobacz str. 13 w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5. 

5. Przeczytaj notatkę w  Podręczniku klasa 2 część 5 str. 85, spróbuj sobie ustnie 
odpowiedzieć na pytania w zadaniu 1, 2, 3, 4 str. 85 (Podręcznik). 

6. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 10 – 11.  

7. Praca dodatkowa:  

� Ćw. 1 str. 72 w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5. 
� Ćw. 1, 2, 3 str. 54 w Kartach matematycznych klasa 2 część 5. 

 

Dzień : 6. 05.2020r. (środa) 

Temat dnia: Bocianie gniazdo. – lekcja online – Teams. 

1. Zapoznaj się z tekstem Marii Terlikowskiej „Bocianie gniazdo” z fragmentu książki 
„Drzewo do samego nieba” -  Podręcznik klasa 2 część 5 str. 16.  

2. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 18 – 19. 

3. Wykonaj ćwiczenia: 4, 5, 6 str. 54 – 55 w Kartach matematycznych klasa 2 część 5. 

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

5. Propozycja ćwiczeń gimnastycznych, podaję link strony: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

Dzień : 7. 05.2020r. (czwartek) 

Temat dnia: Igrzyska olimpijskie. 

1. Przeczytaj uważnie tekst „Igrzyska olimpijskie” w -  Podręczniku klasa 2 część 5 str.18 - 

19.    

2. Zapisz w zeszycie od polskiego Temat: Wielka litera w nazwach mieszkańców państw. 
Wykonaj w zeszycie pisemnie ćwiczenie 3 i 4 str. 19 -   Podręcznik klasa 2 część 5.  



3. Przeczytaj uważnie tekst informacyjny „Zanim zgaśnie olimpijski znicz w Londynie”. 
Spróbuj ustnie odpowiedzieć sobie na pytania pod tekstem - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 

20.  

4. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 20 – 22. 

5. Wykonaj ćwiczenia pisemne w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 12 – 17. 

6. Przeczytaj tekst informacyjny na temat Polki - Podręcznik klasa 2 część 5 str. 67. 

Spróbuj w ramach ćwiczeń ruchowych nauczyć się podstawowych kroków Polki, podaję link 
do filmików: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjwwPzOiY-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0 

https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM 

 

Dzień : 8. 05.2020r. (piątek) 

Temat dnia: Sport to zdrowie. 

1. Zapoznaj się z tekstem informacyjnym na temat: Jak dbać o kondycję fizyczną? - 
Podręcznik klasa 2 część 5 str. 21. Zwróć uwagę na znaczenia wyrazów: kondycja 
fizyczna. Spróbuj ustnie odpowiedzieć sobie na pytanie: Jak dbasz o swoją kondycję 
fizyczną?  

2. Przeczytaj uważnie tekst Zofii Staneckiej „Bieg rodzinny”, zwróć uwagę na znaczenie 
słowa – dialog- Podręcznik klasa 2 część 5 str. 22 - 23. 

3. Wykonaj pracę pisemną w Kartach ćwiczeń klasa 2 część 5 str. 24 – 25. 

4. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych klasa 2 część 5 str. 18 - 19. 

5. Zachęcam do aktywności ruchowej na świeżym powietrzu lub w domu. Propozycje 
ćwiczeń na filmiku, podaję link: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/08/zabawy-ruchowe-dla-dzieci/ 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,ruch-to-zdrowie,19380433 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


