
KLASA II 

30.03.2020 r. 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów. 

Edukacja wczesnoszkolna: 

- przyroda 

Temat: Dbamy o nasze zdrowie 

1.Przypomnij sobie piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej - podręcznik str.89 

Przyjrzyj się jej dokładnie. 

Napisz w zeszycie: Co należy jeść, żeby być zdrowym? 

2. Uzupełnij ćwiczenie 1str.80 

W ćwiczeniu tym uporządkuj odpowiednio sylaby, odczytaj i zapisz je w zeszycie. 

3. Ćwiczenie 2.str. 80 

Wymyśl i napisz hasło o zdrowym odżywianiu. Pomoże ci w tym podręcznik str.88. 

Wykonaną pracę prześlij na adres e-mail (aj.zawadzka1@wp.pl). 

Termin realizacji - 02.04.2020 r. 

3. Ćwiczenie 3. str.80 

Wytnij z wycinanki grupy produktów, następnie pogrupuj je oraz wklej na odpowiednie piętra 

piramidy żywieniowej. 

 Wejdź na stronę - poproś o pomoc rodziców. Dowiesz się, co to jest koronawirus. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&fbclid=IwAR0i_tX49XXIppLmrTv0QE_V

2jdT5QodTyRaDHDL4XEjmP4pDfQJDO3WfzA 

- technika 

Razem z mamą przygotuj w domu  dowolną potrawę. Zrób jej zdjęcie lub przedstaw na rysunku i 

zapisz przepis. Pamiętaj, pisząc zwracaj uwagę na pisownię wyrazów! Korzystaj ze słowniczka 

ortograficznego! Poproście rodziców, aby zdjęcie lub rysunek i przepis wysłali do mnie na pocztę. 

( aj.zawadzka1@wp.pl). Termin realizacji - 03.04.2020 r. 

- język angielski  

Temat: Utrwalenie słownictwa z działu ‘’my bedroom’’ oraz ‘’play time’’ poprzez 

rozwiązywanie ćwiczeń. 

Lekcja ma na celu utrwalenie dotąd poznanego słownictwa. Proszę zagrać w gry i rozwiązać 

ćwiczenia, które przygotowałam.  

https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&fbclid=IwAR0i_tX49XXIppLmrTv0QE_V2jdT5QodTyRaDHDL4XEjmP4pDfQJDO3WfzA
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM&fbclid=IwAR0i_tX49XXIppLmrTv0QE_V2jdT5QodTyRaDHDL4XEjmP4pDfQJDO3WfzA


https://wordwall.net/pl/resource/1094504 

https://wordwall.net/pl/resource/1094591 

https://wordwall.net/pl/resource/1094600  

https://wordwall.net/pl/resource/1094606  

https://wordwall.net/pl/resource/1094614  

 

- informatyka kl. II gr. 1 i gr. 2  

Temat: Artysta - Sekwencja. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 2, następnie lekcję 4. Artysta: Sekwencja i wykonują zadania 

od 1 do 12. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku angielskim). Film 

jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy.  

- w-f 

Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Wykonaj przez 10 min. ćwiczenia ogólnorozwojowe, które poznałeś/aś do tej pory na lekcjach 

wychowania fizycznego.  

Pamiętaj aby zachować odpowiednią ilość powtórzeń, np. 10 razy. 

 

31.03.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- j. polski 

Temat: Tworzenie rzeczowników od czasowników. 

1. Czy wiesz, że od czasownika można utworzyć rzeczownik? 

Otwórz podręcznik na str.88 

Przeczytaj zestawione ze sobą wyrazy: czasownik - rzeczownik. 

Aby utrwalić tworzenie rzeczowników wykonaj ćw.5 str. 81 

2. Zobacz film, przypomnisz sobie na jakie pytania odpowiada czasownik, rzeczownik  

i przymiotnik. https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84 

https://wordwall.net/pl/resource/1094504
https://wordwall.net/pl/resource/1094591
https://wordwall.net/pl/resource/1094600
https://wordwall.net/pl/resource/1094606
https://wordwall.net/pl/resource/1094614
https://studio.code.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dEJFDiW8s84


3. Wykonaj ćwiczenia 4 str.81 

W ćwiczeniu podane są zdania. Podkreśl w nich czasowniki i utwórz od nich rzeczowniki. 

Dla chętnych  

ćw. 6 str.81 

W ćwiczeniu tym należy na zielono  pokolorować z rzeczownikami, które zostały utworzone od 

czasowników. Pozostałe pola pokoloruj na żółto. 

- matematyka 

Temat: Odejmowanie liczb dwucyfrowych. 

1. Otwórz podręcznik na str.44. Przeczytaj zadanie 2. Na podstawie ilustracji oraz zapisu działania 

przeanalizuj sposób obliczania wyniku działania 43 - 26. 

Pomoże ci w tym również podany niżej link: 

http://static.scholaris.pl/main-file/866/odejmowanie_liczb_dwucyfrowych_53418.jpg 

2. Poznanym sposobem wykonaj ćwiczenie : 

- ćw. 1 str.38 

Uzupełnij grafy: 

- ćw. 2 str.38 

Dla chętnych: 

- ćw. 3 str.38 - jest to zadanie z treścią. 

Przeczytaj treść zadania, zapisz działanie i oblicz wynik. 

- religia 

Temat: Jezus ofiaruje siebie za nas – Eucharystia. 

1. Zapisz temat w zeszycie i notatkę. Naucz się na pamięć.  

Eucharystia jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami Chleba                     

i Wina. 

2. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc  Film o Eucharystii 

 

http://static.scholaris.pl/main-file/866/odejmowanie_liczb_dwucyfrowych_53418.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc

