
KLASA II 
 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  

 

11.05.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja matematyczna 

Temat: Poprawa sprawdzianu. 

Sprawdź, zobacz co źle wykonałeś /aś i popraw wpisując poprawnie wykonane zadanie do 

zeszytu. 

1. 

4 x 8 = 32        5 x 9 = 45    6 x 7 = 42 

36 : 4 = 9         30 : 5 = 6     49 : 7 = 7 

2. 

45 : 5 = 9    sprawdzenie   9 x 5 = 45 

40 : 4 = 10  sprawdzenie  10 x 4 = 40 

3. 

7 x 5 = 35 

Odp.: Do doniczek dzieci posadziły 35 cebulek żonkili. 

4. 

28 : 4 = 7 

Odp.: Na każdej gałązce dzieci powinny umieścić po 7 ptaszków. 

5. 

Czworokąty: 

 

 

 

 

 



 

6. 

Odp.: Beata ćwiczyła tabliczkę mnożenia przez 26 minut. 

7.  

45 minut - 35 minut = 10 minut 

Odp.: Grę na fletach dzieci ćwiczyły przez 10 minut. 

8. 

zegar pierwszy - 13:15 

- edukacja polonistyczna 

Temat : Poprawa sprawdzianu. 

Sprawdź, zobacz co źle wykonałeś /aś i popraw wpisując poprawnie wykonane zadanie do 

zeszytu. 

1.  

- Co się wydarzyło we wtorek na spacerze? 

 Zaginął pies. 

- Co zrobili rodzice we wtorek wieczorem? 

 Napisali ogłoszenie o zaginięciu psa. 

 

- Kto pomagał Jackowi w znalezieniu psa? 

 Rodzice, koledzy i sąsiedzi. 

- Kiedy znalazł się Koral? 

 W czwartek. 

- Kto pierwszy zauważył zaginionego psa? 

Pani Kasia. 

2.np. 

 



 

3.     

Rodzice napisali. 

 np. 

Rodzice Jacka napisali ogłoszenie. 

4.  

Jacek martwił się, bo zaginął pies. 

5. 

- Posłuchaj śpiewu ptaków. 

- Nie zrywaj wiosennych kwiatów. 

6. 

Ania: sałatka owocowa 

Zosia: marchew z jabłkiem 

Łukasz: orzechy i ziarna 

7. 

 

 

   przebiśniegi                      krokus 

 

       bocian                               jaskółka 

 

 



8. 

Posiłki powinny zawierać te same produkty.      NIE 

Należy codziennie pić dużo wody.                      TAK 

Jedzenie dużej ilości słodyczy prowadzi             TAK 

do otyłości. 

Owoce i warzywa zawierają dużo tłuszczów.     NIE 

Dobre odżywianie pozytywnie wpływa              TAK 

na uczenie się. 

- w-f 

Temat: Nauka jazdy na rolkach.                

Wybierz bezpieczne miejsce do ćwiczeń.         

https://www.youtube.com/watch?v=3ULLk_LgWeg 

 

- informatyka 

Temat: Pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/2/klawiatura i ćwicz pisanie na klawiaturze. Zacznij od 

lekcji „Abecadło”.  

- j.angielski 

Temat: Materials- nazwy materiałów i ich własności. 

Dzisiaj lekcja o różnych rodzajach materiału. Dobrym wstępem będzie obejrzenie filmiku.   

https://www.youtube.com/watch?v=e5h5RgiagrU 

Podręcznik, strona 54.  

Mamy różne materiały, zapisujemy ich nazwy w zeszycie: 

Wood- drewno, narysuj obok słowa, coś co kojarzy ci się z tym wyrazem-do każdego wyrazu. 

Fabric- tkanina/dzianina  

Plastic-plastik 

Glass-szkło 

Metal-metal 

Paper-papier 

Ćwiczenie 2 podręcznik strona 54 

Mamy trzy obrazki. Pierwszy przedstawia krzesło-a chair, kolejny flagę- a flag, ostatni to: window-

okno. 

Piszemy w zeszycie jedno pod drugim: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ULLk_LgWeg
http://pisupisu.pl/2/klawiatura
https://www.youtube.com/watch?v=e5h5RgiagrU


Chair- 

Flag- 

Window- 

It’s made of glass...- to jest ze szkła. 

Piszemy nazwy materiałów jakie zawierają w sobie dane trzy obiekty obok wyrazów. 

Podręcznik ćwiczenie 3 strona 54. 

Zapisujemy w zeszycie nazwy właściwości materiałów: 

Rough- szorstkie/chropowate 

Hard- ciężkie/twarde 

Smooth- gładkie 

Soft-miękkie, delikatne 

Smooth i soft oznaczają to samo-delikatne/gładkie. 

Żeby powiedzieć, że sierść jest delikatna użyjemy jednak słowa: soft. O materiale (np. jedwab) 

powiemy smooth. 

Proszę przysłać mi zdjęcie ze swojej notatki, e-mail: magdasienkowska7@gmail.com do dnia 

11.05.2020 

 

12.05.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja matematyczna 

Temat: Mnożę i dzielę liczby przez 9. 
 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=8ytP1fbwXPg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&inde

x=12 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Bez pracy nie ma kołaczy.  

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=KiHBDDm8Crc&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&in

dex=10 

 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8ytP1fbwXPg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8ytP1fbwXPg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=KiHBDDm8Crc&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=KiHBDDm8Crc&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=10


- edukacja przyrodniczo - polonistyczna 

Temat: Majowe wędrówki. ( 2godz.) 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=BHRrU1bW6Zg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&i

ndex=8 

- religia 

Temat: Powierzamy Panu Jezusowi chorych. 

1. Zapisz temat w zeszycie i notatkę: 

Namaszczenie chorych: 

- jest to sakrament,  

- przynosi ulgę w cierpieniu, 

- gładzi grzechy, 

- jest sakramentem uzdrowienia 

2. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=Zviorv9JoGo  Co to jest namaszczenie 

chorych. 

 

13.05.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja matematyczna 

Temat: Dostrzegam własności tabliczki mnożenia 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=-V2wpQsKg1M&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=7 

- edukacja przyrodniczo - polonistyczna 

Temat: Polska w Europie ( 2godz.) 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=KglBhVFklKE&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=6 

- religia 

Temat: Powierzamy Panu Jezusowi chorych. 

1. Obejrzyj filmiki i na ich podstawie wykonaj ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 88.  

Przyklej obrazki i pokoloruj. 

https://www.youtube.com/watch?v=304oYgZbjQc  Jezus uzdrawia człowieka sparaliżowanego. 

https://www.youtube.com/watch?v=RIVFa9WJVo4  Uzdrowienie niewidomego Bartymeusza. 

https://www.youtube.com/watch?v=sohdQ83wShk Uzdrowienie trędowatego. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHRrU1bW6Zg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BHRrU1bW6Zg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=Zviorv9JoGo
https://www.youtube.com/watch?v=-V2wpQsKg1M&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=KglBhVFklKE&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=304oYgZbjQc
https://www.youtube.com/watch?v=RIVFa9WJVo4
https://www.youtube.com/watch?v=sohdQ83wShk


- w-f 

Temat: Ćwiczenia równoważne przy krześle.           

Wybierz bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=1WzUHG-E5ak 

 

 

14.05.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja muzyczna 

Temat: Podział wartości rytmicznych. 

 

 

 

 

Otwórz ćwiczenia ( cześć 3). Uzupełnij ćw.1 i 2 str.92  

- edukacja matematyczna 

Temat: Rozpoznaję linie proste, krzywe i łamane. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=8uEI9fseOrI&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=9 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1WzUHG-E5ak
https://www.youtube.com/watch?v=8uEI9fseOrI&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=9


- j.angielski 

Temat: Taking care of our community- dbając o nasze środowisko. 

Podręcznik, strona 55. 

Słuchamy nagrania, skrypty są do pobrania na stronie: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Class Audio CD 2. 

Nagranie 2.48. 

Tłumaczenie obrazków: 

This is my class. We recycle plastic, paper and  glass. – To moja klasa. Segregujemy plastic, papier 

oraz szkło. 

Put litter in the bin.- Wyrzucaj śmieci do kosza. 

We collect bottles, newspapers and tins at our school. – Zbieramy butelki, gazety i puszki w naszej 

szkole. 

Przypomnij sobie poprzednią lekcję o materiałach i wykonaj ćwiczenie 1 strona 55 w zeszycie 

ćwiczeń. 

It’s made of plastic.- Jest zrobione z plastiku. Przykładowe zdanie 

It feels smooth.- Jest gładkie w dotyku. 

Wyślij zdjęcie polecenia z zeszytu ćwiczeń na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  do dnia 

14.05.2020 

- w-f 

Temat: Gry i zabawy z mocowaniem.              

Wybierz bezpieczne miejsce do ćwiczeń. 

Dobierz odpowiedniego partnera do swojej wagi. Spróbuj wykonać kilka ćwiczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf-N86W55Nw 

 

 

15.05.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Europejskie miasta .(2godz) 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=jraeU2ntbgI&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=4 

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Kf-N86W55Nw
https://www.youtube.com/watch?v=jraeU2ntbgI&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=4


- edukacja matematyczna 

Temat: Poznaję odcinek - jednowymiarową figurę geometryczną. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=brC_Ynb-2OY&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=5 

- edukacja społeczna 

Temat: Mój nastrój w kolorze. 

Stań przed lustrem , wypowiedz zdanie : " Jestem w nastroju w kolorze..." 

Wypowiedz kolor - każdy kolor oznacza inny nastrój: 

 kolor czarny - jestem smutny, 

 kolor czerwony - jestem zdenerwowany, 

 kolor zielony - jestem bardzo spokojny, śpiący, 

 kolor żółty - jestem wesoły, zadowolony, chętny do pracy. 

 

- szachy 

Temat: Przypominamy zasady ruchu skoczka. Zabawa ze skoczkiem. 

Wejdź w poniższy link otwórz i pozbieraj wszystkie gwiazdki skoczkiem, po wykonaniu zadania 

zrób zdjęcie ekranu  tak aby widoczna była metryczka po prawej stronie ekranu i wyślij  na adres  

marianna_klimaszewska@wp.pl. W temacie emaila wpisz swoje imię i nazwisko. Powodzenia. 

https://lichess.org/learn#/5/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brC_Ynb-2OY&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=5
mailto:marianna_klimaszewska@wp.pl
https://lichess.org/learn#/5/3

