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uwagi

 27.05.2020r.
środa

Edukacja 
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Dzień Smoka. Ćwiczymy czytanie ze zrozumieniem.

Przeczytaj czytankę pt. „Dzień Smoka” Podręcznik s. 74 

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

1. Nad czym zastanawiały się smoki, kiedy zbliżał się Dzień
Matki?

2. Jaką niespodziankę zaproponowała Lotka?

3. Jak miały na imię smoki występujące w opowiadaniu?

4. Dokąd smoki zaniosły upieczone pyszności?

5. Z jakiej okazji rodzice przygotowali niespodziankę?

6. Co to była za niespodzianka?

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:   Odczytywanie informacji  podanych w tabeli.  

Karty ćwiczeń s. 36-37 

Podręcznik s. 92 ćw.1i2.

Karty matematyczne ćw 1i2 s.38

Lekcja 
on-line
9.00-9.45

Edukacja
informatyczna

Sylwia 
Budzisz

Temat: Utrwalenie wiadomości zdobytych w klasie 2. 

Posługuję się narzędziem pędzel oraz wypełnienie kolorem 

Praca dla 
chętnych.
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w programie Paint; kopiuję oraz wklejam zaznaczone 

elementy rysunku, wstawiam napisy pod ilustracją używając 

narzędzia . Narysuj cztery pory roku w programie Paint 

według punktów: 

1. Narysuj pień i konary drzewa bez liści.

2. Skopiuj go cztery razy, rozmieść kopie w różnych 

częściach kartki (mają być 4 takie same drzewa).

3. Dorysuj odpowiednie elementy przy każdym drzewie 

wskazujące na porę roku.

 4. Korzystając z narzędzia wstawiania tekstu podpisz 

drzewa: wiosna, lato, jesień, zima. 

 Chętni 
uczniowie 
mogą 
przesłać 
pracę na 
adres 
sbudzisz@sp
2pt.onmicros
oft.com 

w-f Małgorzata 
Gruca 

Temat: Jedz owoce i warzywa bo od tego sił przybywa.

Korzyści płynące z jedzenia warzyw i owoców:
 To najlepsze źródło witamin
 Poprawia system odpornościowy
 Bogate źródło błonnika
 Dobry wpływ na trawienie
 Oczyszczają organizm
 Poprawiają humor
 Są pyszne!!!!

ZADANIE:
Proszę zrobic sałatkę owocową i… zjeść ze smakiem!!!
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Można wykorzystac: cytrusy, banany, gruszki, kiwi i inne 
owoce, które lubicie.

28.05.2020r.

czwartek

Edukacja
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Podróżowanie. 
Wiersz pt. „ O Ludziku podróżniku”

 s.44-45 podręcznik

Odpowiedz na pytania:

O czym marzył Ludzik?

W jaki sposób Ludzik przygotował się do podróży?

Dlaczego Ludzik nie poleciał do Afryki?

Co to jest nadbagaż?

W jaki sposób Ludzik urządził własną Afrykę?

Karty ćwiczeń s. 44

Napisz w zeszycie pełnym zdaniem co zabierzesz w podróż 

po świecie?

Przeczytaj informacje o  Janie Pawle II w podręczniku na 

stronie 43.

Lekcja 
on-line
9.00-9.45

Edukacja
matematyczna

Dorota 
Siedlak

Temat:    Ćwiczymy odczytywanie informacji z tabeli -   
zadania .

Lekcja 
on-line



KLASA II e                                                   TYDZIEŃ  27.052020-02.062020r.

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

Karty matematyczne 

ćw. 3. s.39

 Kolorowanie wskazanych pól w tabeli  zgodnie z podanym 

kodem.

ćw. 4s.39 

Odszukiwanie informacji w tabeli . Udzielanie odpowiedzi 

zgodnie z zapisanymi w tabeli danymi dotyczącymi kursów 

samolotów.

Zadania dodatkowe:

ćw.17 s.58 i ćw.22 s.59

9.50-10.35

W- f 
Małgorzata 
Gruca

Temat: Na ludowo… Nauka podstawowych kroków 
polskiego tańca ludowego -  krakowiaka. 

Najpopularniejsze polskie tańce narodowe:
 Krakowiak
 Polonez
 Mazur
 Oberek 
 Kujawiak

ZADANIE:
Obejrzyjcie link: https://www.youtube.com/watch?
v=bOhoK6pC6Gw

https://www.youtube.com/watch?v=bOhoK6pC6Gw
https://www.youtube.com/watch?v=bOhoK6pC6Gw
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I spróbujcie tak zatańczyc.
29.05.2020r.

piątek
Edukacja

polonistyczna

edukacja 
przyrodnicza

Dorota
Siedlak

Temat:   Dzień Dziecka.  
Podręcznik s. 39
Kiedy w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka?

 Jakie święto obchodzi się we Francji 6 stycznia?

Jak świętuje się Dzień Dziecka w Japonii?

Jak można zorganizować Dzień Dziecka w swojej rodzinie?

Gdyby w Polsce , tak jak w Japonii, trzeba było przygotować

rodzinne latawce na Dzień Dziecka, to jakie zwierzęta i 

kolory wybierzesz dla mamy, taty i rodzeństwa?

Temat: 

Temat :     Dzieci świata.  

1. Obejrzyj prezentację : https://slideplayer.pl/slide/10808711/

2. Obejrzyj filmy 

„UNICEF - 70 lat pomocy dzieciom

https://www.youtube.com/watch?v=u0wQY7FL7Hs

„Dla każdego dziecka – edukacja”.

https://www.youtube.com/watch?v=u0wQY7FL7Hs
https://slideplayer.pl/slide/10808711/
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https://www.youtube.com/watch?v=rGw52iqVLqg

Edukacja 
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:   Rozwiązywanie zadań. Doskonalenie czterech   
działań matematycznych.
Podręcznik s. 93 ćw.1, 2, 3

Język angielski Jolanta 
Chrzęst

Temat : There is a river- nauka nazw elementów 
krajobrazu

1. Zapisujemy temat oraz nowe słownictwo do zeszytu obok 
rysując lub wklejając mały obrazek przedstawiający dane 
słówko

river- rzeka/ forest-las/ mountain- g óra/ field-pole/ lake- 
jezioro/ town- miasto/

desert- pustynia/sea-morze/ island-wyspa/ valley-
dolina /waterfall-wodospad

https://www.youtube.com/watch?v=rGw52iqVLqg
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2. Proszę zapozna ć się z filmikiem klikając w podany link 
https://youtu.be/pkjJsYsy5cA

3. Wykonujemy ćwiczenie 1 i 2 str 50 w ćwiczeniach

Temat: ‘’There is a river. There are three mountains’’ 

1. Zapoznajemy siuę z ćwiczeniem 4 z podręcznika str.53. 
Patrzymy na ilustrację i opisujemy używając konstrukcji 
There is.. ( tam jest) dla liczby pojedynczej oraz There are ..(
Tam są ..dla liczby mnogiej) 

There is a river ( rzeka)

There are trees( drzewa)

2. Aby lepiej zrozumieć konstrukcję proszę zapoznać się z 
filmem w podanym linku https://youtu.be/ZjhOgnROluo

https://youtu.be/ZjhOgnROluo
https://youtu.be/pkjJsYsy5cA
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3. W celu powtórzenia słownictwo zagraj w grę

https://wordwall.net/pl/resource/456794/angielski/elementy-
krajobrazu-ko%c5%82o-s%c5%82%c3%b3wek

01.06.2020r.

poniedziałek

Edukacja
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Dzień Dziecka 

 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

Kochani! 

Składam Wam 

najserdeczniejsze życzenia 

z okazji

 Waszego święta!!!

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Edukacja 
plastyczna/
techniczna

Dorota
Siedlak

 

Religia Wioletta
Matuszczyk

02.06.2020r.
wtorek

Edukacja 
polonistyczna/

społeczna

Dorota
Siedlak

Temat:   Dzień Dziecka  

Podręcznik s. 40-41
Naucz się 
czytać tekstu 

Lekcja 

on-line

https://wordwall.net/pl/resource/456794/angielski/elementy-krajobrazu-ko%C5%82o-s%C5%82%C3%B3wek
https://wordwall.net/pl/resource/456794/angielski/elementy-krajobrazu-ko%C5%82o-s%C5%82%C3%B3wek
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Przeczytaj fragment książki G. Kasdepkego „ Kuba i Buba, 

czyli awantura do kwadratu, Dzień Dziecka”.

Odpowiedz  ustnie na pytania:

Kim są Kuba i Buba?

Jak często się kłócą?

Z jakiego powodu się kłócą?

Co było powodem kolejnej kłótni?

Jaki sposób na zakończenie kłótni znaleźli rodzice?

Co oznacza powiedzenie: „ Kto się lubi, ten się czubi”?

W jaki sposób rozwiązujecie  konflikty ze swoim 

rodzeństwem lub koleżankami i kolegami z klasy?

Zastanów się i powiedz :

Co czują i jak się zachowują osoby, które żyją w zgodzie z 

innymi?

Co czują i jak się zachowują osoby, które kłócą się z innymi?

Co trzeba zrobić, żeby kłótnia zamieniła się w zgodną 

Dzień 
Dziecka. 
Podręcznik s.
40-41

(na czwartek 
04.06)

9.00-9.45

9.50-10.35
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rozmowę?

Jakich rad udzielilibyście, aby ich zabawa była zgodna?

Karty ćwiczeń s.42-43

Edukacja
muzyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Śpiewanie piosenki pt. „Wszystkie dzieci nasze są”.

1.Zaśpiewaj piosenkę Majki Jeżowskiej pt. „Wszystkie 
dzieci nasz są”.

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ

Wszystkie dzieci nasze są. Majka Jeżowska

Ach, co za smutas leje łzy
Lalki w płacz, misiek zły
O już się śmieje, nosek mu drży
Deszczyk był a teraz wyschły łzy
Niebo rozjaśnia się samo
Mały uśmiech, jak tęcza
Już dobrze, mamo!

Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi

Wszystkie dzieci nasze są

https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeKk03zNr_yN-BZoZxR_QZl32DSVt9oGA:1590351490925&q=Majka+Je%C5%BCowska&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sDDPSrFYxMrvm5iVnajglXp0T355cXYiANQyX20fAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-vLz9qM3pAhXMepoKHXx1BQwQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk03zNr_yN-BZoZxR_QZl32DSVt9oGA:1590351490925
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ
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Borys, Wojtek, Marysia, Tom
Niech małe sny spełnią się dziś
Wyśpiewaj marzenia, a świat
Będzie nasz!

Choć nie rozumiem mowy twej
Czytam lęk, czytam śmiech
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów
Ważny jest serca alfabet
Ciepły uśmiech, jak słownik
Jesteśmy razem!

Wszystkie dzieci nasze są
Kasia, Michael, Małgosia, John
Na serca dnie mają swój dom
Uchyl im serce jak drzwi

Nie jesteś sam
Nasza piosenka ciągnie za rękaw…

2.Wysłuchaj utworu „Lot trzmiela” i wykonaj rysunek – 
narysuj z czym kojarzy ci się taka muzyka 
https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY

https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY
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Edukacja 
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Rozwiązywanie zadań rożnych.
Karty matematyczne: ćw 1-3 s.40 i ćw.4-5 s.41.
Dla chętnych ćw. 6 s.41

Zajęcia kreatywne Dorota
Siedlak

Temat: Wyjeżdżam na wakacje. 

Wykonaj pracę plastyczną związaną z planowanym 
wyjazdem na wakacje.


