
KLASA II 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  

25.05.2020 r. (poniedziałek) 

Wychowanie  wczesnoszkolne 

 - edukacja matematyczna 

Temat: Odmierzam płyny - litr, pół litra, ćwierć litra. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

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

- edukacja polonistyczna 

Temat: Powtórzenie wiadomości. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=_u_C893x1Xg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=3  

- język angielski  

Temat: Opisywanie noszonych ubrań oraz zrozumienie i wysłuchanie opowiadania. 

Dzisiaj będziemy opisywać noszone ubrania oraz wysłuchamy opowiadania. Przypomnij 

sobie nazwy ubrań poprzez otworzenie słownika online, link: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_07?cc=

pl&selLanguage=pl 

Następnie otwórz podręcznik na stronie 59. Spójrz na ćwiczenie 1. Są tam trzy osoby 

trzymające w rękach ubranie. Wiesz już, że I’ve got- oznacza ja mam. Dziewczyna mówi: 

I’ve got a pink skirt. – Mam różową spódnicę. 

Chłopak nr 1: I’ve got a Green and white t-shirt- mam zielono-białą koszulkę. 

Chłopak nr 3: ? Napisz w zeszycie w jego imieniu : I’ve got……….(są to dresy) 

Potem otwórz podręcznik na stronie 60. Znajduje się tam historyjka obrazkowa. Posłuchaj jej 

odtwarzając nagranie 3.10, które jest do pobrania na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy II CD 3. 

Tłumaczenie tekstu:  

Obrazek 1:  

Holly: Spójrz! Mam na sobie moją nową sukienkę. 
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Mouse(mysz): Jest bardzo ładna. 

Obrazek 2: Łiiii! 

Obrazek 3:  

Holly: O nie! Moja nowa sukienka! 

Bud: Ups… 

Obrazek 3: 

Holly: Spójrz! Nie mogę pójść na targ/jarmark! 

Bud: Przepraszam Holly…. 

Mouse(mysz): Poprośmy Petal o sukienkę. 

Obrazek 4: 

Holly: Nie! 

Bud: Czy masz sukienkę dla Holly? 

Petal: Tak, poczekaj tutaj. 

Obrazek 5: 

Petal: Cześć Holly. Mam dla ciebie prezent. 

Holly: Prezent? 

Obrazek 6:  

Holly: Ooo, to sukienka! Różowa sukienka. Dziękuję Petal. 

Obrazek 7: 

Holly: Tu jest bransoletka, dla ciebie Petal. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. 

Petal: Dziękuję, Holly. 

Bud: Chodźmy na targ/jarmark!  

Kiedy chcemy dokładniej opowiedzieć w co jesteśmy ubrani, mówimy: 

I’m wearing(jestem ubrany/mam na sobie) a pink dress and brown sandals. (różową sukienkę 

i brązowe sandały) 

I’m wearing+ kolor+ nazwa ubrania+ and(i)+kolor+nazwa ubrania.  

Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1/strona 59. Pomoże ci w tym tekst opowiadania z 

podręcznika-strona 60-61. Zadanie prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

mailto:magdasienkowska7@gmail.com


- w-f 

Temat: Nauka prawidłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów.    

Przed przystąpieniem do ćwiczeń wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=tDh4lX1q0XA 

 

 

- informatyka 

Temat: Pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowe-z-ogonkami i ćwicz pisanie 

wyrazów pięcioliterowych. Zdobądź kolejne nagrody – trzy misie. 

 

26.05.2020 r. (wtorek)  

Niespodzianka dla MAMY 

https://biteable.com/watch/dzie-matki-copy-

2558199?fbclid=IwAR112BU4NsTxljbN5yfW3NI3DlwD01o5kCAUht1gUr451jGE6Ue32X

gqQbU 

https://view.genial.ly/5ec54e326abe8d0d9e5ec90f/interactive-content-dzien-

mamy?fbclid=IwAR1ua0Tr0ZuGytU9g1CBeZ0BPFlquKWfPo5ncV9AtGTVqcmpyMED9D

WrdYs 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Certyfikat-dla-mamy.pdf 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja polonistyczno - społeczna (2godz.) 

Temat: Zabawy podwórkowe z dawnych lat. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXHNEKCBPK8&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&i

ndex=2 

- edukacja matematyczna 

Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe - pełne setki. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=fLIPHBnXh98&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&ind

ex=1 
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- edukacja plastyczna 

Temat: Moje ulubione zajęcie z mamą. 

Pastelami (jeśli posiadasz) narysuj na kartce bloku rysunkowego formatu A4 co najbardziej 

lubisz robić z mamą. Po skończonej pracy zrób zdjęcie  i wyślij na podany adres 

(aj.zawadzka1@wp.pl).  Następnie wręcz  obrazek mamie - nie zapomnij złożyć jej życzenia! 

Praca musi być wykonana samodzielnie! 

Dla chętnych: 

Zaloguj się na platformie epodreczniki.pl kl. 2 (lato). Po lewej stronie znajduje się chmurka z 

kropkami, najedź na nią kursorem i rozwiń listę. Pokażą się różne znaczki. Wybierz „piłkę” ; 

ukaże się temat bloku 32 „Nasze mamy”. Następnie, w tabelce obok, naciśnij „kostkę” i 

pojawi się temat zajęć „Moja mama”. Teraz to już prosta sprawa: posłuchaj i wykonaj kolejne 

zadania, które kryją się pod kropkami na dole ekranu. 

- religia 

Temat: Jezus Chrystus spotyka się z nami. 

1. Zapisz temat w zeszycie i notatkę w ramce: 

            Siedem sakramentów świętych 

1. Chrzest.                         5. Namaszczenie Chorych.                 

2. Bierzmowanie.              6. Kapłaństwo. 

3. Eucharystia.                   7. Małżeństwo. 

4. Pokuta. 

Naucz się sakramentów świętych na pamięć. 

 

2. Wydrukuj, wklej do zeszytu i pokoloruj obrazek przedstawiający sakramenty święte.  

   

 

 



27.05.2020 r.(środa) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Nie jestem sam. (2godz.) 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=BSVb854Myy4 

- edukacja matematyczna 

Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe złożone z setek i dziesiątek. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=sccXq9SswvI 

- religia 

Temat: Jezus Chrystus spotyka się z nami. 

1. Przeczytaj temat na str. 116-117. 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 1,2 i 3 na str. 92-94. 

3. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=-9P1qjxP6rY  7 sakramentów świętych.  

-w-f 

Temat: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.    

Obejrzyj krótki film i zapoznaj się z przepisami ruchu drogowego. 

https://www.youtube.com/watch?v=7lglhvKXA68 

 

28.05.2020 r.(czwartek) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

-edukacja polonistyczno - przyrodnicza 

Temat: Współpraca w świecie przyrody. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=50KpUtn_n-o 

- język angielski 

Temat: Me and my clothes- opisywanie noszonych ubrań oraz lekcja powtórzeniowa 

wiadomości z działu 7. 

Dzisiejszy temat to powtórzenie wiadomości z działu o ciuchach. Przypomnij sobie nazwy 

ubrań za pomocą słownika online:  

https://www.youtube.com/watch?v=BSVb854Myy4
https://www.youtube.com/watch?v=sccXq9SswvI
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https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_07?cc=pl&s

elLanguage=pl 

Przypomnij wiadomości z poprzednich zajęć o tym, jak powiedzieć w co się jest ubranym:  

Kiedy chcemy dokładniej opowiedzieć w co jesteśmy ubrani, mówimy: 

I’m wearing(jestem ubrany/mam na sobie) a pink dress and brown sandals. (różową sukienkę 

i brązowe sandały) 

I’m wearing+ kolor+ nazwa ubrania+ and(i)+kolor+nazwa ubrania.  

Wykonaj NA OCENĘ ćwiczenie 1/str 61 w zeszycie ćwiczeń oraz ćwiczenie 1/ str 62. 

Podpisz się przy zadaniach i w temacie e-maila. Wyślij swoje ćwiczenia na e-mail: 

magdasienkowska7@gmail.com  

- w-f 

Temat: Nauka podstawowych pozycji wyjściowych do ćwiczeń.   

Wykonaj i zapamiętaj pozycje wyjściowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=baQH4bQJPtA 

- zajęcia kreatywne 

Temat: 26 maja Dzień Matki. Mama – wyjątkowe słowo na świecie. Słuchamy wierszy i 

piosenek o mamie. 

Zaproś Mamę do wspólnego słuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=ffFWHU_NQ7s 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME 

https://www.youtube.com/watch?v=CmUHzB0mrWw 

https://www.youtube.com/watch?v=gpR1L4jkIiQ 

 

 

29.05.2020 r.(piątek) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=EL1qKGqESUM 
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- edukacja polonistyczna 

Temat: Podwórko z królewną (2godz.) 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

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

- edukacja muzyczna  

Temat: Bajka muzyczna - Ptasie przygody: Mama Dudka i Dudek 

Wejdź w poniższy link i obejrzyj bajkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=JcF0PDdcP0s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3M1A84i

1NAKnkU0eMleDvt5kAlinQ6Pe7pdd28uJGTceXPfa9hfH5tGAE 

- szachy  

Temat: Hetman = Wieża + goniec. 

Pozbieraj wszystkie gwiazdki hetmanem jak najmniejszą ilością ruchów i tak jak poprzednio 

prześlij mailem do mnie. Powodzenia. 

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