
KLASA 2 

29.04.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolne 

- edukacja społeczno - przyrodnicza 

Temat : Szanujmy Ziemię 

1.Przeczytaj opowiadanie pt. "Szkolny dzień bez Samochodu" - Podręcznik s. 30-31 (naucz 

się pięknie czytać opowiadanie). 

Na podstawie przeczytanego tekstu zaznacz poprawne odpowiedzi ćw.1 str.27. Pokoloruj 

właściwe litery i odczytaj z nich hasło. 

Smog- duże zanieczyszczenie powietrza powodujące alergię, choroby płuc i serca. 

Wejdź w poniższy link i obejrzyj bajkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=KMAwbOaYLhQ&feature=share&fbclid=IwAR3EElF7

wqM305EvoS8umVl6CTGQbOax8HUwbzrPYdKUMvXnRbLsi3fDuxE 

2. Korzystając z informacji z tekstu "Smok? Nie, smog!" - Podręczni str.31 podkreśl 

poprawne zakończenia zdań. Przejdź przez labirynt drogą, którą wskazuje cyfra przy 

poprawnej odpowiedzi, sprawdź, gdzie mieszka Pola - ćw.2 str.27. 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Podziękowanie jako forma wypowiedzi pisemnej i ustnej. 

 

np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=KMAwbOaYLhQ&feature=share&fbclid=IwAR3EElF7wqM305EvoS8umVl6CTGQbOax8HUwbzrPYdKUMvXnRbLsi3fDuxE
https://www.youtube.com/watch?v=KMAwbOaYLhQ&feature=share&fbclid=IwAR3EElF7wqM305EvoS8umVl6CTGQbOax8HUwbzrPYdKUMvXnRbLsi3fDuxE


 

1. Napisz podziękowanie używając wyrazy z ramki. - ćw. 4 str. 28 

 

 

- religia  

Temat: Pan Jezus daje nam siebie. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj temat w podręczniku na str.104-105 

3. Obejrzyj film i wykonaj ćwiczenie 1 ze str. 84-85. 

https://www.youtube.com/watch?v=iTk862bEg1Q    Modlitwa Eucharystyczna 

4. Wykonaj ćwiczenie 2 na str. 85. 

5. Naucz się śpiewać piosenki ze str. 105 w podręczniku. Melodię i słowa znajdziesz w linku. 

https://www.youtube.com/watch?v=Nx1dRvpn2oU  piosenka ,,O Panie Ty nam dajesz Ciało 

Swe i Krew” 

- w-f 

Temat: Ćwiczenia w dwójkach. 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4  

 

 

 

30.04.2020r 

Edukacja wczesnoszkolne 

- edukacja społeczna 

Temat: Ważne rocznice. 

1. Zaloguj się na platformie epodreczniki.pl 2. (wiosna). Po lewej stronie znajduje się 

chmurka z kropkami, najedź na nią kursorem i rozwiń listę. Pokażą się różne znaczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=iTk862bEg1Q
https://www.youtube.com/watch?v=Nx1dRvpn2oU
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4


Wybierz „bociana” ; ukaże się temat bloku 30  „Majówka”. Następnie, w tabelce obok, 

naciśnij „jarzębina” i pojawi się temat zajęć „Majowe święto”. Teraz to już prosta sprawa: 

posłuchaj i wykonaj kolejne zadania, które kryją się pod kropkami na dole ekranu. 

2. Uzupełnij tekst związany z uchwaleniem polskiej konstytucji - ćw. 2 str. 35. 

3. Wykreśl powtarzający się wyraz. Pozostałe litery przeczytaj od prawej do lewej. Uzupełnij 

hasłem zdanie - ćw.3 str. 35 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Co to są homonimy? 

Homonimy - wyrazy o tym samym brzmieniu, lecz odmiennym znaczeniu. 

 

1.Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami - ćw.5 str. 36 

2. Dla chętnych: 

Uzupełnij diagram - ćw. 6 str. 36 

oraz: 

- https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-kilka-

informacji?fbclid=IwAR3CbjzA6P9QMxlnyEDbUapmnm2dpRkyXfdKoCvTZrxRpSPT-

fCLf1aqBGQ 

- j. angielski 

-utrwalanie wiadomości. 

Na podstawie wiadomości z poprzednich zajęć- He’s got(on ma)/She’s got(ona ma) wykonaj 

w zeszycie ćwiczenie 2 z podręcznika: strona 52. and-oznacza ,,i’’ ,,oraz’’.  

- w-f 

Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką. 

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY  

Temat: He’s/She’s got… 

https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-kilka-informacji?fbclid=IwAR3CbjzA6P9QMxlnyEDbUapmnm2dpRkyXfdKoCvTZrxRpSPT-fCLf1aqBGQ
https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-kilka-informacji?fbclid=IwAR3CbjzA6P9QMxlnyEDbUapmnm2dpRkyXfdKoCvTZrxRpSPT-fCLf1aqBGQ
https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-kilka-informacji?fbclid=IwAR3CbjzA6P9QMxlnyEDbUapmnm2dpRkyXfdKoCvTZrxRpSPT-fCLf1aqBGQ
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

