
Kl. IIC 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie! 

Poniżej podaję plan zajęć na platformie TEAMS 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9.00 – 9.30 EW EW  EW  

9.45 – 10.15 EW EW Informatyk EW  

10.30 – 11.00   Jęz. angielski   

11.15 – 11.45     Religia 

 

Informuję, że Podręcznik klasa 2 część 5 będzie wydawany w środę 29.04.2020r. w godz. 

10.00 – 12.00 w świetlicy szkolnej. Jednocześnie proszę o zwrot części 4. Osoby, które nie 

będą mogły odebrać podręcznika w tym dniu mogą korzystać z elektronicznej wersji pod 

podanym linkiem: https://www.wsip.pl/edukacja-wczesnoszkolna-podreczniki-pdf/. Wszystkie 

podręczniki będą zbierane na koniec roku szkolnego.  

 

 

Zadania do wykonania na najbliższy tydzień 27.04 – 30.04.2020r. 

27.04.2020r. (poniedziałek) 

  

Temat dnia: Nic w Ogrodzie. 

1. Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą opowiadanie „Nic W Ogrodzie” – Podręcznik 

s.70-73. Odpowiedz ustnie na pytania 1 – 4 s.73 

2. Wykonaj ćwiczenia w Kartach ćwiczeń: Ćwiczenie 1 - 4 s.76-77. 

3. Ćwiczenie dodatkowe – dla chętnych – ćw. 21, 22 s.98 i ćw. 24 s.99. 

4. Karty ćwiczeń – w ramach utrwalenia materiału wykonaj ćwiczenia 1 - 5 s.78-79  

zrób zdjęcie ćw.3 i prześlij na maila do 30.04.2020r. Dziękuję. 

 

28.04.2020r. (wtorek) 

 

Temat dnia: Wielkanocny czas. 

 

1. Przeczytaj wiersz „Kolorowe bazie” Podręcznika – s.74 

2. Odpowiedz ustnie na pytania 1 i 2 pod tekstem. 
3. Wykonaj ćwiczenia w Kartach ćwiczeń: Ćw. 1 - 2 s.80 

4. Podręcznik s.76 -77 zapoznaj się z informacją na temat tworzenia życzeń.  
5. Odpowiedz ustnie na pytanie 1 i 2 znajdujące się pod tekstem. 
6. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw.1 s.82 

7. Ćwiczenie dodatkowe – dla chętnych – ćw. 23 s.99  

8. Karty matematyczne – wykonaj ćw.1 – 6 s.60–61  

 

 

https://www.wsip.pl/edukacja-wczesnoszkolna-podreczniki-pdf/


29.04.2020r. (środa) 

 

Temat dnia: Wielkanocne zabawy.  

1. Przeczytaj tekst „Wielkanocne zabawy” -  Podręcznika s.78.  

2. Spróbuj wymienić zabawy na podstawie przeczytanego tekstu. 
3. Zachęcam do obejrzenia filmu „Zwyczaje wielkanocne”. Link poniżej:  

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

4. Wykonaj ćwiczenia w Kartach ćwiczeń: Ćwiczenie 2 – 4 s.83 
5. Przypomnij sobie tabliczkę mnożenia. Swoje umiejętności możesz sprawdzać na 

stronie: https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_9_56 

6. Karty matematyczne: w ramach utrwalenia materiału wykonaj ćw. 1 – 6 s.64 – 65  

7. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – poćwicz przy muzyce: Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

30.04.2020r. (czwartek) 

 

Temat dnia: Majowe święta. 

  

1. Podręcznik s.3 – Przeczytaj wiersz pt. „Maj” odpowiedz ustnie na pytania: 

W jaki sposób poeta przedstawił maj?  
Jakie zmiany w przyrodzie można zaobserwować w maju? 

2. Przeczytaj tekst z Podręcznika – s.4 odpowiedz na pytania pod tekstem. 
3. Zachęcam do obejrzenia filmu „Symbole narodowe Polski”. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=jXFILnMMJ-s 

4. Karty ćwiczeń - wykonaj ćw. 1 - 4 s.3 -4 

5. Otwórz Podręcznik na s.5 zapoznaj się z tekstem flagi różnych państw. 

6. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw. 5 s.5 , zapisz temat w zeszycie do j. polskiego „Majowe 

święta” następnie wykonaj ćw.6 s.5 

7. Ćwiczenie dodatkowe – dla chętnych – ćw. 14 s.78 

8. Przypomnij sobie tabliczkę mnożenia. Swoje umiejętności możesz sprawdzać na 

stronie: https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-100_9_56 

9. Karty matematyczne – wykonaj ćw.1 – 9 s.3–5 

10. Zadania dodatkowe (dla chętnych): ćw.1 i 2 s.54 

11. Posłuchaj piosenki, możesz również włączyć się do jej zaśpiewania 
https://www.youtube.com/watch?v=qQWL5wtnpyo 

 
 

W załączniku poniżej znajdują się zadania  do samodzielnej pracy (po wykonaniu zadań 

proszę odesłać zdjęcie na adres klasa2csp13@o2.pl do 30.04.2020r.). Dziękuję E. Matera. 
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