
KLASA II e                                                   TYDZIEŃ  10.06.2020-25.06.2020r.

data przedmiot wg
planu

nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

 10.06.2020r.
środa

Edukacja 
polonistyczna/

Edukacja
społeczna

Dorota
Siedlak

Dorota
Siedlak

Temat:Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem.   Wakacje z   
dinozaurami.

Karty ćwiczeń s. 86-87.

Przeczytaj uważnie tekst pt. „ Wakacje z dinozaurami”.

Zapisz w zeszycie datę i temat lekcji.

Wykonaj w zeszycie ćw. 3 s.87. Przepisz pytania,  
odpowiedz pełnym zdaniem.

 Zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania się podczas
pobytu w Parku Dinozaurów i Rozrywki. 
Jak powinniśmy zachowywać się w miejscach publicznych?
Karty ćwiczeń s.56-57, lekcje programowania.

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb 
trzycyfrowych. Zadania różne.
Karty matematyczne s.46
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Edukacja
informatyczna

Sylwia 
Budzisz

Temat: Bezpieczeństwo w czasie wakacji – edytor tekstu. 
Obejrzyj film dotyczący bezpieczeństwa. 
https://youtu.be/Ui-ndYWcThA W edytorze tekstu wypisz 5 
zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

w-f Małgorzata 
Gruca 

Temat :  Gotowi na orliki. Doskonalenie gry w piłkę nożną.

ZADANIE: Proszę zrobic krótka rozgrzewkę następnie 
cwiczenia podane w linku: https://www.youtube.com/watch?
v=Hk_sm4MVaPY
A teraz śmiało można iśc na Orlik i wszystko przećwiczyć na
świeżym powietrzu!!!!

11.06.2020r.

czwartek

BOŻE CIAŁO 

12.06.2020r.
piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

15.06.2020r.
Edukacja

polonistyczna
Dorota
Siedlak

Temat: Planujemy wakacje.

Podręcznik s.54-55, tekst pt. „Bagaż”.

Rozmowa na temat tekstu pt. „Bagaż” pochodzącego z 

Lekcja on-
line 9.00-
9.45

https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY
https://www.youtube.com/watch?v=Hk_sm4MVaPY
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poniedziałek książki Wojciecha Widłaka „Pan Kuleczka. Dom”. 
Kim są bohaterowie opowiadania?
Dokąd wybierali się Pypeć, Katastrofa,  Bzyk-Bzyk, i Pan 
Kuleczka?
Jakie przedmioty chcieli zabrać ze sobą  bohaterowie 
opowiadania?
W jaki sposób bohaterowie zdecydowali się, co zabrać na 
wyjazd?
 Co wy zabralibyście ze sobą na wakacje?
Czy pakowanie walizki, torby, plecaka jest trudne?
O czym należy pamiętać podczas pakowania?
Wymieńcie rzeczy , które waszym zdaniem należałoby 
zabrać.
Karty ćwiczeń s.58-59

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia 
pieniężne. 

Odczytywanie danych z mapy. 

Obliczenia długości tras podróży.

Karty matematyczne s.47

Dla chętnych ćw.20 s.59

Lekcja on-
line 9.50-
10.35

Edukacja 
plastyczna/

techniczna

Dorota
Siedlak

Temat:Dmuchawce.

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

Po  obejrzeniu  filmu  spróbuj  samodzielnie  wykonać  swój
obraz. Potrzebne będą 2 rolki po papierze toaletowym, biała
farba, patyczki higieniczne, nożyczki, kolorowy karton A4 o

 
Zdjęcie 
dmuchawców 
prześlij na 
maila do 19 
czerwca.

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
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intensywnym kolorze.

Temat:Pszczoła z plasteliny.

Ulep  pszczółkę  z  plasteliny.  Pamiętaj  o  odpowiednich
kolorach. Możesz ulepić całą rodzinę pszczół.

Religia Wioletta
Matuszczyk

Święty Antoni – idziemy do Kościoła z liliami. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JQFryfUF8A 

 Św. Antoni zasłynął jako wielki obrońca ubogich, patron 

szukających Boga oraz patron rzeczy zagubionych. Bardzo 

wielu małżonków wyprasza przez jego wstawiennictwo tak 

bardzo upragnione i długo oczekiwane potomstwo. 
 

> Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego,

> Wszelkich łask dowody odbierzesz od niego.

> Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają,

> Z rąk i nóg pojmanych okowy spadają.

> W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy

> I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy.

> 

 Jest wiele zwyczajów, które są kultywowane w uroczystość 

św. Antoniego. Jednym z nich jest poświęcenie lilii, 

nazywanych od imienia Świętego liliami św. Antoniego. Święci 

https://www.youtube.com/watch?v=0JQFryfUF8A


KLASA II e                                                   TYDZIEŃ  10.06.2020-25.06.2020r.

data przedmiot wg
planu

nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

się je jako wyraz wdzięczności i ku uczczeniu św. Antoniego. 

Święty Antoni z Padwy na obrazach przedstawiany jest z białą 

lilią w ręku lub lilia znajduje się gdzieś w jego pobliżu, np. na 

stole. Czasem trzyma ją Dzieciątko Jezus, spoczywające w 

ramionach Świętego. Lilia stała się symbolem Maryi, Jej 

dziewictwa, czystości, niewinności i prostoty. Jest bardzo 

prawdopodobne, iż lilia dlatego znalazła się na wizerunkach 

św. Antoniego, że on w swoich kazaniach dość często mówił o 

jej symbolicznym znaczeniu.

> 

Temat 2:

Pan Jezus jest zawsze blisko (katecheza 49)

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika i wypełnić 

karty pracy.
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16.06.2020r.
wtorek

17.06.2020r.
środa

18.06.2020r.
czwartek

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

19.06.2020r.
piątek

Edukacja 
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Wakacje w miejscu zamieszkania.

Przeczytaj tekst „ Na wakacje!” podręcznik s.56-57.

Zastanów się i odpowiedz ustnie na pytania:

Jak Hania spędziła wakacje w ubiegłym roku?

Jak Hania będzie spędzała najbliższe wakacje?

Dlaczego Hania postanowiła bardziej uważać na lekcjach 
języka angielskiego?

Co Hania miała sprawdzić w atlasie?

Dlaczego Hania uważa, że  wakacje są fajne?

Jak ty zamierzasz spędzić najbliższe wakacje?

Co możesz zrobić, aby twoje wakacje były udane?

Karty ćwiczeń s.60-61
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Język angielski Jolanta
Chrzęst

Temat 1: School uniforms- Opisywanie ubrań szkolnych

1. Zapoznajemy się z materiałem audiowizualnym 
https://youtu.be/ZgAWHs2goiY i powtarzamy za lektorem

2. Wykonujemy ćwiczenie 13 i 14 str 64 ćwiczeniówka oraz 
ćw 15 str 65 

 Temat 2: Revision -powtórzenie poznanego słownictwa 

Ponieważ powtarzamy słownictwo zapraszam Was do 
gry i życzę miłej zabawy 

https://wordwall.net/pl/community/my-family

https://wordwall.net/pl/community/my-my-body-and-face

https://wordwall.net/pl/community/can-cant

https://wordwall.net/pl/community/food-vocabulary-for-
kids

https://wordwall.net/pl/community/what-is-she-wearing

https://wordwall.net/pl/community/what-is-she-wearing
https://wordwall.net/pl/community/food-vocabulary-for-kids
https://wordwall.net/pl/community/food-vocabulary-for-kids
https://wordwall.net/pl/community/can-cant
https://wordwall.net/pl/community/my-my-body-and-face
https://wordwall.net/pl/community/my-family
https://youtu.be/ZgAWHs2goiY
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Edukacja
matematyczna

Temat:Utrwalenie pojęć poniżej zera, powyżej zera.

Karty matematyczne: ćw. 1s.48, ćw.6 s. 49, ćw.22s.59

22.06.2020r
poniedziałek

Edukacja 
polonistyczna

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Ślimak Staś.

Podręcznik s.58-59

Co organizuje król Abecediusz?

O czym marzy każdy biegacz?

Kiedy miał odbyć się wyścig?

Kto słynny stanął na starcie?

Kto jeszcze pojawił się na linii startowej?

Czy wszystko na starcie jest przesądzone? 

Doskonalimy technikę czytania.

Karty ćwiczeń s.62

Temat: Obliczenia kalendarzowe.

Karty matematyczne: ćw.2,3 s.48, ćw.4,5s.49

Dla chętnych uczniów ćw.7 i 8s.49

Lekcja on-
line 9.00-
9.45

Lekcja on-
line 9.50-
10.35

Edukacja
plastyczna/
techniczna

Dorota
Siedlak

Temat:  Bezpieczne miejsca do spędzania wakacji. 

Rysunek dowolną techniką.

Temat:Wykonaj notatnik adresowy według instrukcji.

Karty ćwiczeń s. 67

.
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Religia Temat: Być prawdziwym przyjacielem Chrystusa - katecheza 
50

Proszę zapoznać się z informacjami z podręcznika i

wypełnić karty pracy.

Temat :  W wakacje nadal będę uczniem Jezusa.

Zastanów się, co powinieneś robić by w czasie wakacji nadal 

przyjaźnić się z Jezusem?

23.06.2020r.
wtorek

Edukacja
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Piszemy poprawnie ś, ć, ń, ź

Zapisz w zeszycie temat. 

Przepisz wyrazy do zeszytu i zapamiętaj ich pisownię.

Karty ćwiczeń s.63



KLASA II e                                                   TYDZIEŃ  10.06.2020-25.06.2020r.

data przedmiot wg
planu

nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Utrwalenie pojęć: godzina, kwadrans.

Karty matematyczne s.50-51

Edukacja
muzyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Nauka piosenki Lato, lato.

Karty ćwiczeń s.93

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

Zajęcia kreatywne Dorota
Siedlak

Temat: Ekologiczna zabawka.

Zaprojektuj i wykonaj zabawkę z materiałów naturalnych.

24.06.2020r.

środa
Edukacja

polonistyczna
Dorota
Siedlak

Temat:Pierwszy dzień lata.

Podręcznik s.60-61

Przeczytaj wiersz Czerwiec.

Kiedy rozpoczyna się kalendarzowe lato?

Po czym można poznać, że zbliża się lato?

Z czym wiąże się lato i na co z utęsknieniem czekają dzieci?

Karty ćwiczeń s.64-65

Lekcja on-
line 9.00-
9.45

 Edukacja
przyrodnicza

Dorota
Siedlak

Temat:Od kwiatu czereśni do owocu.

Podręcznik s.62-63

Lekcja on-
line 9.50-
10.35

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
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Ćwiczenie 1-3 s.63 podręcznik.

Z jakich elementów składa się kwiat?

Kiedy rozwijają się kwiaty czereśni?

Jaką rolę w rozwoju roślin pełnią owady?

Co wyrośnie z zapylonych kwiatów?

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Powtórzenie- obliczenia pieniężne.

Karty matematyczne ćw.1,2,3 s.52 , ćw.6 s. 53

Edukacja
informatyczna

Sylwia
Budzisz

Temat: Bezpieczeństwo w czasie wakacji – edytor grafiki. 
Przypomnij sobie film: https://youtu.be/Ui-ndYWcThA W 
edytorze grafiki wykonaj plakat pt. „Bezpieczne wakacje”. 
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W-f Małgorzata 
Gruca

Temat:Planowanie wycieczki po okolicy. Przestrzeganie 
zasad ruchu drogowego.

ZADANIE: W weekend wybierzcie się na spacer po naszym 
mieście. Zwróccie uwagę na swoje bezpieczeństwo na 
drodze podczas zwiedzania. 
Pamiętajcie, że 

1. Przechodzimy zawsze na pasach
2. Przechodzimy na zielonym świetle.

Przechodząc, najpierw spoglądamy w lewo, potem w prawo i
znów w lewo.

25.06. 2020r.
czwartek

Edukacja
polonistyczna

Temat:  Bezpieczne wakacje.  

Głośne, rytmiczne czytanie wiersza Walizki s. 64 
podręcznik.

Przeczytaj tekst Wakacje tuż-tuż! s. 65 podręcznik.

Karty ćwiczeń s.66
Edukacja 
społeczna

Temat:Przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.

 Posługiwanie się numerami alarmowymi. 

O czym należy pamiętać, gdy wyjeżdżamy nad morze ?

Co należy wziąć ze sobą na plażę?

Dokończ zdanie: Pilnuję swojego ……..

Edukacja
matematyczna

Temat: Powtórzenie- długości i pojemności.

Karty matematyczne ćw.4,5,7 s.53, ćw. 13 s.56, ćw.14 s.57



KLASA II e                                                   TYDZIEŃ  10.06.2020-25.06.2020r.

data przedmiot wg
planu

nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

W-f Małgorzata 
Gruca

Temat:Bezpieczeństwo nad wodą i w górach podczas 
wakacyjnego odpoczynku.

Jutro zakończenie roku szkolnego i upragnione wakacje. 
Pamiętajcie by były bezpieczne zarówno nad wodą, w 
górach, a także gdy spędzacie je np.. u babci.
Obejrzyjcie link:
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
Proszę dobrze wsłuchac się w słowa piosenki!
             UDANYCH WAKACJI!!!!!!!   

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

