
30.03.2020r. - PONIEDZIAŁEK

Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam. 

Temat: Dbamy o wzrok

Edukacja przyrodnicza:

Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 39. Tekst mówi o tym jakie zmiany w wyglądzie 

człowieka zachodzą na przestrzeni lat.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 50.

Edukacja polonistyczna: 

Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. „Sowa”, który znajduje się w podręczniku na str. 40-41. 

Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pierwsze pytanie na stronie 41 i zapisz odpowiedź w 

zeszycie używając wybranych określeń.

Wspólnie z rodzicem odpowiedz na drugie pytanie na stronie 41 i zastanów się w jakich 

warunkach należy czytać książki. Wyszukaj odpowiedzi w wierszu.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 51-52.

Edukacja matematyczna:

Doskonalenie umiejętności dzielenia

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 29.

Zadanie domowe:

Wykonaj działania i zapisz 10 przykładów w zeszycie – link poniżej

https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-30_10_108

Wych. – fiz. 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami jakie mogą wykonywać dzieci w domu

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

31.03.2020r. - Wtorek

Edukacja polonistyczna

Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam. 

Temat: Dbamy o zęby.

Przeczytaj wiersz Czesława Janczarskiego pt. „O krasnalkowym zębie i o dobrej radzie”, na 

stronie 42-43. Odpowiedz na pytania do tekstu. Po odnalezieniu rady jakiej udzielił 

krasnalkowi dzięcioł z zadania 2 pod wierszem zapisz ją w zeszycie. Zapoznaj się także z 

tekstem informacyjnym na stronie 43, „Dbamy o zęby”, i zobacz jak należy prawidłowo myć 

https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-30_10_108
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


zęby. Poniżej link do krótkiego filmu jak należy myć zęby oraz czego unikać, aby zęby się nie

psuły.

https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk

https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 53-54.

Zapisz w zeszycie kilka rad jak należy myć zęby.

Edukacja matematyczna:

Rozwiązywanie zadań tekstowych

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku na str. 20. 

Zad. 1 str. 20. Zobacz jak oznaczamy skrótem litr i odczytaj ile płynu jest w każdym 

pojemniku. Zobacz jakie produkty w Twoim domu są umieszczone w podobnych butelkach i 

z pomocą rodzica postaraj się odczytać jaką mają pojemność - czyli ile litrów płynu w sobie 

mieszczą – zapisz kilka przykładów jakie znalazłeś w zeszycie.

Zadanie 4 i 5, ze str. 20 zapisz w zeszycie.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 30.

Edukacja techniczna:

Wykonaj pracę z teczki artysty pt. „Wiosenny kolaż”, ze str. 44. – technika dowolna.

Poproś rodzica o wysłanie zdjęcia swojej pracy do mnie na messengera.

Edukacja informatyczna:

Temat: Urodzinowe zaproszenie.

Jeśli masz możliwość to wykonaj ćwiczenia, które są przedstawione w książce do informatyki

na str. 42. Możesz wykorzystać do wykonania tego zadania program Word lub skorzystać z 

płyty i wykonać ćwiczenie wybierając temat 16 – wykonuj zadania zgodnie z instrukcjami.

01.04.2020r. – ŚRODA

Edukacja społeczna:

Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam.

Temat: Odpoczynek jest ważny.

Opowiedz mamie lub tacie jak lubisz odpoczywać w czasie wolnym. Co lubisz wtedy robić? –

swoje przemyślenia zapisz w kilku zdaniach w zeszycie. Zapytaj także swoich rodziców jak 

najchętniej odpoczywają? 

https://www.youtube.com/watch?v=gnLf9iquGAE
https://www.youtube.com/watch?v=dPx7230fZKk


Edukacja polonistyczna:

Przeczytaj opowiadanie Tomasz Plebańskiego, pt. „ Dużo nagłowie”. 

Odpowiedz na pytania pod tekstem.

Zapoznaj się z informacjami przedstawionymi na str. 45.

Zobacz kiedy należy stawiać przecinek w zdaniu. Zadanie 2 przepisz do zeszytu.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 55.

Ułóż trzy zdania z wyrazami ponieważ, bo, że – pamiętaj o postawieniu przecinka w 

odpowiednim miejscu!

02.04.2020r. – CZWARTEK

Edukacja polonistyczna:

Krąg tematyczny: Rosnę i zdrowo się odżywiam.

Temat: Dzień odkrywców. Mój najbardziej niezwykły sen.

Poproś rodzica o przeczytanie poniższego tekstu: 

Co wydarzyło się w opowiadaniu? Jak postrzegamy to co nas w nocy?



Wykonaj samodzielnie zadania w zeszycie ćwiczenia na stronie 56 – 57. Proszę rodziców o 

przesłanie zdjęć na messengera rozwiązanych przez dzieci zadań.

Zadanie domowe:

Wykonaj po 10 ćwiczeń z poniższego linku:

http://pisupisu.pl/klasa2/o-czym-mowa-dla-starszych

Edukacja matematyczna:

Sprawdzam siebie – rozwiązywanie zadań.

Wykonaj ćwiczenia utrwalające wiadomości z edukacji matematycznej, które znajdują się w 

podręczniku na str. 21. Wszystkie rozwiązania zadań zapisz w zeszycie. Nie zapominaj o 

odpowiedziach do zadań tekstowych. 

Zadanie domowe:

Rozwiąż zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 31.

Wych.- fiz. 

Poniżej link do różnych ćwiczeń jakie można wykonać

https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo

03.04.2020r. - PIĄTEK

Wych.- fiz. 

Poniżej propozycje różnych ćwiczeń jakie można wykonać w domu

Przeprawa przez rzekę

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje 

brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. 

Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. 

Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na 

podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym 

przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby 

to był kolejny poziom do przejścia w grze.

Butelkowy slalom

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi 

oczami! Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. 

Gdy już popisałam się mądrymi słowami, opowiem Wam na czym polega! Zaczynacie od 

rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie 

https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo
http://pisupisu.pl/klasa2/o-czym-mowa-dla-starszych


gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby 

nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną 

przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki.

Edukacja polonistyczna:

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia.

Temat: Witaj, wiosno!

Przeczytaj wiersz Natalii Usenko, pt. „Pobudka”

Odpowiedz na pytania pod tekstem.

Zad 1. str. 46. Zapisz odpowiedź w zeszycie pełnym zdaniem.

Zad. 2 str. 46. Wypisz w punktach co świadczy o nadejściu wiosny.

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 58, oraz w potyczkach ortograficznych na 

str. 31 – 36.

Edukacja matematyczna:

Sprawdzam siebie

Wykonaj samodzielnie zadania z zeszytu ćwiczeń ze str. 32 -33. Po wykonaniu zadań poproś 

rodzica o wykonanie zdjęcia i przesłanie do mnie na messengera.

Pamiętaj! Jeżeli masz jakikolwiek problem ze zrozumieniem jakiegoś zadania zawsze można 

się ze mną skontaktować telefonicznie lub przez messengera. Drodzy Rodzice w razie 

jakichkolwiek problemów lub pytań proszę o kontakt. 

Zadanie domowe:

Cały czas utrwalaj tabliczkę mnożenia. Poniżej wysyłam link do gier edukacyjnych, które 

pomogą Ci utrwalać swoją wiedzę.

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-puzzle/

http://matzoo.pl/klasa2/ukladamy-wzor_45_347

http://matzoo.pl/klasa2/matmemorki-30-elementow_45_393

http://matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-50_9_103

http://matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-w-zakresie-50_9_103
http://matzoo.pl/klasa2/matmemorki-30-elementow_45_393
http://matzoo.pl/klasa2/ukladamy-wzor_45_347
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-100-puzzle/

