
KLASA II 
 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  
 
 

27.04.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja matematyczna 

Temat: Mnożę i dzielę liczby przez 6 

Wejdź w link, sprawdź i popraw zadania. 

- https://www.youtube.com/watch?v=VtlagDsDbJ0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VtlagDsDbJ0


 

Wejdź w poniższy link i wykonaj zadania, które dla Ciebie przygotowałam: 

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

- edukacja muzyczna 

Temat: Melodia i harmonia. 

Melodia to element utworu muzycznego. Melodię tworzą pojedyncze dźwięki, które 

następują po sobie w logicznym porządku. Melodia może być wokalna i instrumentalna. 

Zawsze musi być dostosowana do możliwości głosowych osoby lub dźwięków danego 

instrumentu. 

 

Harmonia to współgranie dźwięków, gdy słyszymy kilka dźwięków jednocześnie. Harmonię 

mogą tworzyć co najmniej dwie melodie, które są wykonywane w tym samym czasie. 

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


 

Otwórz ćwiczenia część 3 str. 91 i wykonaj ćw.1 Zrób zdjęcie i wyślij do 04.05.2020r. na 

podany adres ( aj.zawadzka1@wp.pl ). 

 

- j. angielski 

Temat: He’s got a skateboard – opisywanie stanu posiadania. 

Ostatnio mieliśmy lekcję na temat posiadania. 

Ja mam- I have got/aj hew got/- Ja mam i dodajemy nazwę rzeczy, teraz mamy dział o 

zabawkach i zabawie, więc u nas to będzie na przykład. I’ve got(forma skrócona od I have 

got) a kite.- Mam latawiec. 

Wiemy jak powiedzieć o sobie, o tym, że to my coś mamy. 

Teraz czas na mówienie o innych.  Notujemy w zeszycie: 

I’ve got/aj hew got/ -ja mam 

I’ve got a kite.-Mam latawiec. 

He’s got/hi’s got/-on ma. 

She’s got/szi’s got/-ona ma. 

He’s got a kite.- On ma latawiec. 

She’s got a kite.-Ona ma latawiec. 

Koniec notowania. Omówienie: 

On-to po angielsku-he/hi/, zatem- He’s got- on ma. 

Ona-to po angielsku-she/szi/, zatem: She’s got- ona ma. 

Zróbcie ćwiczenie 1 ze strony 51 w ćwiczeniach. Należy dotrzeć po śladzie od osoby do danej 

rzeczy i wpisać.  



And- oznacza ,,i’’;,,oraz’’. 

Dla chętnych: Przygotowałam dla was ćwiczenie interaktywne, które utrwala słownictwo z 

tego działu oraz konstrukcję ‘’have got’’-mieć. Warto utrwalać sobie materiał i zrobić to.  

W pierwszym należy połączyć wyrazy, w drugim napisać pełnym zdaniem I’ve got bez 

zaglądania do zeszytu i przedmiot z obrazka po angielsku-zdanie musi być napisane pełnym 

zdaniem, z dużej litery, bezbłędnie i z kropką, żeby komputer zaliczył odpowiedź. W trzecim 

należy odgadnąć, co to za wyraz. Przed rozpoczęciem ćwiczeń powtórzcie sobie słownictwo, 

konstrukcję have got i pisownię zagadnień. 

Po zrobieniu zadań, zobaczycie ile zdobyliście punktów, ile pamiętacie. Trwa to chwilę, a 

materiał należy stale utrwalać i powtarzać. Możecie pochwalić mi się swoimi wynikami przez 

e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

 Polecam serdecznie : 

https://www.liveworksheets.com/ka265162fe 

- w- f 

Temat: Ćwiczenia z linią. 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=SP2W1jIsmvs  

 

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

Temat: Narzędzia programu Paint.  

W poniższym diagramie odszukaj i pokoloruj nazwy narzędzi programu Paint  
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https://www.youtube.com/watch?v=SP2W1jIsmvs


28.04.2020  r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja polonistyczno - przyrodnicza ( 3godz.lekcyjne) 

Temat: Moja planeta 

Wejdź w poniższy link i wykonaj zadania, które dla Ciebie przygotowałam: 

https://www.youtube.com/watch?v=F92WwqkAmqE 

- edukacja matematyczna 

Temat: Utrwalenie tabliczki mnożenia przez 6 

Wejdź w poniższy link i rozwiąż zadania. 

Uwaga! 

Zabawa kończy się wydaniem dyplomu za solidną pracę. 

https://www.tabliczkamnożenia.pl/mnozenie-przez-

6.html?fbclid=IwAR3nF0s4YoePVjTH0Ge6HnH0u43AuHaHbv9oazuWTAoVi01yj6ld4p4P

K0o 

- religia 

Temat: Być świadkiem Pana Jezusa – Bierzmowanie. 

1. Przeczytaj temat z podręcznika na str. 102-103. 

2. Przypomnij dary Ducha Świętego, których należało nauczyć się na pamięć i w zeszycie 

ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str. 83. 

- zajęcia świetlicowe 

Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 
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