
Kl. IIC 

Szanowni rodzice!  
W związku z ciągłymi zmianami dotyczącymi zdalnego nauczania wracamy od 20 kwietnia 2020r 

(poniedziałek) do tygodniowego planu zajęć. Wszyscy nauczyciele klas I-III zostali zobowiązani, 

aby wysyłać materiały do pracy samodzielnej na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek. 

Poniżej przesyłam zadania do wykonania na najbliższy tydzień od 20.04 – 24.04.2020r. 

 
20.04.2020r. (poniedziałek) 
  

Temat dnia: Wielki architekt. 

1. Przeczytaj wiersz „Kto nas nauczył budować?” w Podręczniku – s. 56 
2. Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem. 
3. Posłuchaj krótkiej informacji na temat zawodu architekta. Kliknij link: 

https://www.youtube.com/watch?v=v8lbnlN5OKE 

4. Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą tekst Warto ich znać! w Podręczniku – s. 57 
Zachęcam do obejrzenia filmu o wielkim architekcie bohaterze dzisiejszych zajęć. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0FGLlnLWg6E&t=235s 

5. Wykonaj ćwiczenia w Kartach ćwiczeń: Ćwiczenie 1 i 2 s. 66. 
6. Podręcznik – s. 58 i 59 – zapoznaj się z elementami opisu.  
7. Wykonaj ćwiczenie w Kartach ćwiczeń: Ćwiczenie 3 s. 67 – zrób zdjęcie i prześlij na maila 

do 22.04.2020r. Dziękuję. 
 

21.04.2020r. (wtorek) 
 
Temat dnia: Wiosenne prace w ogrodzie. 
 
1. Przeczytaj tekst „Siejemy rzodkiewkę” w Podręcznika – s. 60 i 61 
2. Wymień jakie czynności należy wykonać, aby urosła rzodkiewka. 
3. Na podstawie tekstu wymień narzędzia potrzebne do wiosennych prac w ogrodzie. 

Zachęcam do obejrzenia filmów. Linki poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=46P5U7yi5d0 

https://www.youtube.com/watch?v=_nrynSP-foc&t=29s 
4. Wykonaj ćwiczenia w Kartach ćwiczeń: Ćwiczenie 1 - 6 s. 68 
5. Zaplanuj zdrowy posiłek dla swojej rodziny, do którego wykorzystasz rzodkiewkę. 
6. Otwórz  Podręcznik na stronie 113 wykonaj ćw.5. 
7. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 – 6 s.52– 53  
8. Zadania dodatkowe – dla chętnych – ćw. 22 s.71 i ćw.32 s.74  
9. Poćwicz w domu. Link: https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8 

22.04.2020r. (środa) 
 
Temat dnia: Zwierzęta w ogrodzie.  

1. Przeczytaj tekst „Kto zjadł sałatę?” -  Podręcznika  s. 62-64 

2. Odpowiedz ustnie na pytanie 1 i 3 pod tekstem s.64 

3. Wykonaj ćwiczenia w Kartach ćwiczeń: Ćwiczenie 1 – 3 s.70 

4. Przypomnij sobie jak piszemy zaproszenie. Link poniżej:  
5. https://dlabelfra.pl/wp-content/uploads/2016/09/FORMY-WYPOWIEDZI-PISEMNEJ2.jpg 
6. Ćwiczenie dodatkowe – dla chętnych – ćw. 6 i 7 s.91. 



7. Zachęcam do obejrzenia krótkiej wideolekcji dzięki, której przypomnisz sobie: - co to znaczy, że 

mnożenie jest przemienne, - jak to wykorzystać w obliczeniach. Link: 

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

8. Wykonaj ćwiczenia w Kartach matematycznych: ćw. 1 – 8 s.54 – 55  

 
23.04.2020r. (czwartek) 
 
Temat dnia: Historia pewnej rośliny. 
  
1. Rozwiąż zagadkę: 

Te rośliny cebulowe na rabatce rosną. 

Kwitną pięknie, kolorowo, ale tylko wiosną. 

Wiosna żółte i czerwone plecie z nich dywany, 

A te kwiaty – tak dostojne – zwą się …… 

2. Podręcznik s. 65 - Przyjrzyj się ilustracji i poszczególnym częściom budowy tulipana. 

Odpowiedz ustnie na pytanie 1 znajdujące się pod ilustracją. 

3. Przeczytaj tekst „ Historia pewnej rośliny” z Podręcznika – s. 66 i 67.  
4. Na podstawie tekstu wskaż na ilustracji kolejne etapy 

życia rośliny. Odpowiedz ustnie na pytanie 2 s. 67. Obejrzyj krótki filmik „Co jest potrzebne 

roślinom do życia” . Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=H9KgApd4_wQ 

5. Wykonaj ćwiczenia w Kartach ćwiczeń: Ćwiczenie 
4 i 5 s.73 

6. Podręcznik - s. 65 - Przeczytaj wyrazy zapisane pod 

obrazkami na marginesie i przepisz je do zeszytu z jez. polskiego. Pamiętaj zapisać temat: 

„Pisownia wyrazów z ż niewymiennym”. Zapamiętaj ich pisownię.  
7. Karty ćwiczeń - wykonaj ćw. 1 - 3 s.72 
8. Wykonaj pracę plastyczną – narysuj tulipana i wyklej 

plasteliną. – zrób zdjęcie i prześlij na maila do 25.04.2020r. 

9. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 – 6 s.56 – 57 

10. Zadania dodatkowe (dla chętnych): ćw.33 s.74 

 

24.04.2020r. (piątek) 
 

Temat dnia: Niezwykłe ogrody. 
 

1. Przeczytaj krótki tekst „Rodzaje ogrodów” – Podręcznik s.69 

2. Zaplanuj i narysuj na kartce z bloku „ Ogród swoich marzeń”. Co mogłoby się w nim 

znaleźć? Jaki mógłby mieć kształt? 

3. Karty ćwiczeń - wykonaj ćw. 1 s.74 
4. Dla chętnych; Wykonaj pracę techniczną „Papierowy motyl” zgodnie z instrukcją – Karty 

ćwiczeń s.75 
5. Posłuchaj piosenki, możesz również włączyć się do jej zaśpiewania. Link poniżej:  

https://www.youtube.com/watch?v=_SKe11ntnGc 
6. Otwórz Podręcznik s.117 Odczytaj zaznaczoną na zielono definicję odcinka. Zapisz w 

zeszycie do matematyki temat „Mierzenie odcinków” przepisz definicję i ją zapamiętaj. 

Narysuj dowolny odcinek, zmierz go przy pomocy linijki i zapisz jaką ma długość. 
Zachęcam również do obejrzenia wideolekcji. Link poniżej: 

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

7. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 – 7 s.58 - 59 



8. Zadania dodatkowe (dla chętnych): ćw.34 s.74 i 

ćw.35-37 s.75 

9. Włącz swoją ulubioną muzykę i tańcz do niej przez 30 minut. 

Karta do samodzielnej pracy z edukacji polonistycznej (po wykonaniu zadania proszę 

odesłać zdjęcie na adres klasa2csp13@o2.pl do 25.04.2020r.) 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. 

     Po zimie następuje wiosna, która rozpoczyna się 21 marca. Tego dnia długość dnia 

i nocy jest równa. Następnie dzień będzie się wydłużał, a noc będzie coraz krótsza. 

Słońce zaczyna świecić mocniej niż zimą. Wiosenne miesiące to: marzec, kwiecień i 

maj. Przyroda budzi się do życia. W stadzie kwitną drzewa i krzewy owocowe. 

Sadownicy stosują pierwsze opryski przed szkodnikami. Owady siadają na kwiatach i 

zapylają je, przenosząc pyłek z pręcików na słupek. Od liczby zapylonych kwiatów 

zależą późniejsze zbiory owoców. Ogrodnicy przygotowują grządki pod uprawy. Sieją 

i sadzą nowe rośliny. Podlewają je i usuwają chwasty, które wysiewają się same. 

Chwasty zabierają roślinom uprawnym miejsce, wodę i pokarm z gleby oraz 

zasłaniają światło. Rolnicy wykonują różne prace w polu: orkę, bronowanie, 

nawożenie gleby, niszczenie chwastów i szkodników. Sieją i sadzą rośliny uprawne. 

Stanowią one pokarm dla ludzi i zwierząt hodowlanych oraz surowiec dla przemysłu. 

Wiosna to też pracowita pora dla zwierząt. Właśnie w tym czasie przychodzi na świat 

ich potomstwo. Karmią je i opiekują się nim. Z ciepłych krajów przylatują ptaki. 

Budują gniazda, składają i wysiadują jaja. Gdy wylęgną się pisklęta, szukają im 

pożywienia i uczą latać. Zakwitają pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśniegi, 

przylaszczki, zawilce pierwiosnki, sasanki później konwalie i fiołki. Wiosna trwa do 

21 czerwca. 

 

Po dokładnym przeczytaniu tekstu podkreśl właściwe dokończenia zdań. 

1. Wiosna rozpoczyna się: 

a. 19 marca    

b. 20 marca    



c. 21 marca 

2. W pierwszym dniu wiosny: 

a. dzień jest krótszy, a noc dłuższa 

b. dzień jest równy nocy 

c. dzień jest dłuższy, a noc krótsza 

3. Miesiące wiosenne to: 

a. kwiecień, maj, lipiec 

b. luty, marzec, kwiecień 

c. marzec, kwiecień, maj 

4. Wiosna następuje po: 

a. lecie 

b. zimie 

c. jesieni 

5. Wiosną kwitną: 

a. zawilce, konwalie, fiołki 

b. tulipany, przebiśniegi, astry 

c. róże, sasanki, pierwiosnki 

6. Chwasty: 

a. wysiewają się same 

b. sieje je rolnik 

c. dostarczają roślinom pokarm 

7. Owady: 

a. budują gniazda i wysiadują jaja 

b. zabierają roślinom uprawnym miejsce 

c. siadają na kwiatach i zapylają je 

8. Sadownicy: 

a. podlewają grządki z uprawami 

b. stosują pierwsze opryski przed szkodnikami 

c. przygotowują owoce do suszenia 



9. Ogrodnicy: 

a. przygotowują grządki pod uprawy 

b. wykopują buraki i marchewkę 

c. robią zapasy na zimę 

10. Rolnicy: 

a. sieją chwasty 

b. sadzą rośliny uprawne 

c. grabią zeschłe liście 

11. Ptaki: 

a. gromadzą zapasy na zimę 

b. przenoszą pyłek z pręcików na słupek 

c. przylatują z ciepłych krajów 

12. W sadzie kwitną: 

a. zboża, jare i ozime 

b. drzewa i krzewy owocowe 

c. astry i chryzantemy 

13. Wiosenne prace w polu to: 

a. orka, nawożenie gleby 

b. żniwa, zbiór warzyw 

c. wykopki, zbiór owoców 

14. Rośliny uprawne to: 

a. pokarm dla ludzi i zwierząt 

b. chwasty, które wysiewają się same 

c. rośliny runa leśnego 

15. Ostatni dzień wiosny to: 

a. 20 czerwca 

b. 21 czerwca 

c. 22 czerwca 



                                                                Powodzenia!!! 

 


