
KLASA II 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  

18.05.2020 r.  

Wychowanie  wczesnoszkolne 

 - edukacja matematyczna 

Temat : Powtórzenie wiadomości 

https://www.youtube.com/watch?v=ck1dd7k-xwc&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=16 

- edukacja polonistyczna 

Temat : Legendy o polskich miastach. 

https://www.youtube.com/watch?v=IHTUtnJwJis&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=12 

 

19.05.2020 r. 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat : Rozwiązuję zadania rozmaite. 

https://www.youtube.com/watch?v=kxkGgbal_DM&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=11 

- edukacja polonistyczno - przyrodnicza 

Temat: Z wizytą w najstarszych miastach Polski. (2 godz.) 

https://www.youtube.com/watch?v=hlWYYom79UY&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=10 

- edukacja plastyczna 
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Wykonaj z gliny lub plasteliny proste naczynie lub zabawkę. Zrób zdjęcie i prześlij na mój 

adres (aj.zawadzka1@wp.pl). 

- religia 

Temat: Pan Jezus błogosławi naszym rodzinom. 

1. Posłuchaj katechezy: https://www.youtube.com/watch?v=smjkwo30Atk Co to jest 

małżeństwo? 

2. Wykonaj ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 89. W ćw. 2 narysuj i pokoloruj swój rysunek 

lub wklej zdjęcie rodziców.  

 

20.05.2020 r. 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat: Poznaję jednostkę czasu kwartał. 

https://www.youtube.com/watch?v=yCXz4BAuPHs&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=9 

- edukacja polonistyczno - przyrodnicza( 2godz). 

Temat: Palcem po mapie. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fvh-HMo8Vc&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=8 

- religia 

Temat: Pan Jezus daje nam kapłanów. 

1. Zapisz temat w zeszycie i notatkę: 
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Sakrament Święceń – Kapłaństwo 

- daje moc udzielania sakramentów innym ludziom. 

Ks. Biskup Diecezji Ełckiej – Ks. Bp Jerzy Mazur. 

Ks. Biskup pomocniczy – Ks. Bp. Adrian Galbas. 

Ks. Proboszcz Parafii Rajgród – Ks. Prałat Hieronim Mojżuk. 

 

2. Przeczytaj temat na str. 114-115. 

3. Obejrzyj film i wykonaj ćwiczenie 1 na str. 90:  

https://www.youtube.com/watch?v=UDsBhExRCTQ Jakie są stopnie sakramentu święceń? 

4. Na podstawie wiadomości uzupełnij ćwiczenie 2 na str. 91 w zeszycie ćwiczeń. 

(Dzieci z innej parafii wpisują imiona swojego proboszcza i biskupa) 

Wykonane ćwiczenia prześlij na krolewiczw1@wp.pl 

- w-f 

Temat: Ćwiczenia ze skakanką.              

Przed ćwiczeniami przygotuj organizm do wysiłku, wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k  

 

 

21.05.2020 r. 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja polonistyczno - społeczna  

Temat : Stopka królowej Jadwigi.(2 godz.) 

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

ex=7 

Na podstawie komiksu o królowej Jadwidze ze strony 24 w podręczniku ponumeruj 

przedstawione  wydarzenia od najwcześniejszego do najpóźniejszego ćw. 3str.21 a następnie 

przekształć uporządkowane zdania w równoważniki i zapisz je w zeszycia. Wykonaną pracę 

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

Wysłuchaj legendy 

https://www.youtube.com/watch?v=G8IGJCk4Yiw 

- j.angielski 

Temat: My clothes- unit 7. Ciuchy- słownictwo wprowadzające do działu siódmego. 

Podręcznik strona 58. 

Mamy tam wyrazy związane z działem, zapraszam do odtworzenia słownika online: 

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

pl&selLanguage=pl 

https://www.youtube.com/watch?v=UDsBhExRCTQ
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Przepisujemy do zeszytu wyrazy i rysujemy obok obrazki: 

A t-shirt- koszulka 

A tracksuit- dres 

A skirt- spódnica 

Trousers- spodnie 

Shorts- spodenki/ szorty 

A dress- sukienka 

Trainers- adidasy 

Sandals- sandały  

I’m wearing .....- Jestem ubrany/a w ...../mam na sobie/ noszę 

Proszę zapisać ten zwrot. 

Obejrzyjcie filmik, który utrwala zapamiętanie tego zwrotu oraz dodaje do dzisiejszej leksyki 

kilka nowych słów: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA 

Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 57 w zeszycie ćwiczeń. Zdjęcie notatki i ćwiczenia prześlij 

na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com Nie zapomnij się podpisać  

- w-f 

Temat: Wzmacniamy mięśnie brzucha – deska. 

      

Przed ćwiczeniami przygotuj organizm do wysiłku, wykonaj rozgrzewkę. 

Ćwicz co najmniej 3 razy w tygodniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE 

- zajęcia kreatywne  

Temat: Urok kwitnących sadów. Od kwiatu do owocu. Wykonujemy laurkę dla mamy. 

Wejdź w poniższe linki, dwa pierwsze dotyczą rozwoju owoców, natomiast trzeci link to 

praca do wykonania na Dzień Matki. Powodzenia. 

1. https://vimeo.com/288537050 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo 

3. https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 
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22.05.2020 r. 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat: Wykonuję działania na drzewkach. 

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

- edukacja polonistyczna 

Temat: Legenda a baśń. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmvpOyTHkSA&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=5 

-edukacja techniczna 

Dla chętnych. 

Wykonaj makietę średniowiecznego grodu. 

Wykorzystaj do tego celu: wikol, zapałki, rolki po papierze toaletowym (wieże), farby, 

krepinę, długie tekturowe paski do modelowania grodu, plastelinę/ modelinę,/glinę. 

Po wykonaniu makiety zrób zdjęcie i prześlij na mój adres (aj.zawadzka1@wp.pl) 

- edukacja muzyczna 

Temat: Słuchanie średniowiecznej muzyki. 

Posłuchaj muzyki z okresu średniowiecza. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD72YjU7jvU 

Zobacz również jak wyglądały średniowieczne tańce: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Xc5KDlTLyY 

https://www.youtube.com/watch?v=t_t6gBMsN5A 

- zajęcia szachowe 

Temat: Zabawa wieży i gońca na szachownicy. 

Pozbieraj gwiazdki wieżą i gońcem, jak najmniejszą ilością ruchów,  wyniki prześlij na mój 

adres maila. Powodzenia. 

https://lichess.org/learn#/1 
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