
KLASA II 

01.06.2020 r.                      Dzień Dziecka 
Zobacz co dla Ciebie przygotowałam: 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585168?fbclid=IwAR1ztU7TTB-

nnn1LuRmOIkE11c2lqZZJ6N5QYEe_I9HzGB7vNTQ2GI5htH0 

 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  

 

02.06.2020 r. (wtorek)  

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat: Porównuję liczby trzycyfrowe. cz.1 

https://www.youtube.com/watch?v=6yP1xG3bAeE 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Drzewo do samego nieba.(2godz.) 

https://www.youtube.com/watch?v=miuwfFFa3MM 

- edukacja społeczna 

Temat: Mój nastrój jest jak... 

Uczeń wypowiada zdanie dotyczące swojego nastroju. Nastrój porównuje do wybranej przez 

siebie rośliny, np.:  Mój nastrój podobny jest do kaktusa, nie podchodź do mnie; Mój nastrój 

podobny jest do dębu, jestem bardzo poważny, rozbaw mnie. 

Usiądź przed lustrem i wypowiedz zdanie, które określa twój nastrój. 

- religia 

Temat: Jesteśmy posłani – Wniebowstąpienie Pańskie. 

W 7 niedzielę okresu wielkanocnego obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pana 

Jezusa.  

1. Posłuchaj Ewangelii i obejrzyj film o Wniebowstąpieniu Pańskim 

https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro 

Pan Jezus jest obecny w swoim Kościele – w Komunii św., w Piśmie św., w sakramentach. 

2. W zeszycie ćwiczeń na str. 98-99 wykonaj ćwiczenie 1i 2. 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585168?fbclid=IwAR1ztU7TTB-nnn1LuRmOIkE11c2lqZZJ6N5QYEe_I9HzGB7vNTQ2GI5htH0
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585168?fbclid=IwAR1ztU7TTB-nnn1LuRmOIkE11c2lqZZJ6N5QYEe_I9HzGB7vNTQ2GI5htH0
https://www.youtube.com/watch?v=6yP1xG3bAeE
https://www.youtube.com/watch?v=miuwfFFa3MM
https://www.youtube.com/watch?v=dQL3G3c20Ro


03.06.2020 r. (środa) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat: Porównuję liczby trzycyfrowe. cz.2 

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

- edukacja polonistyczna 

Temat: Rodzinne spotkania.(2godz.) 

https://www.youtube.com/watch?v=qXSy0dbXsM0 

- religia 

Temat: Pan Jezus czyni nas Kościołem.  

50 dni po Wielkanocy Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym świętem 

kończy się okres wielkanocny. Wierni na całym świecie gromadzą się w świątyniach, które są 

jakby dzisiejszymi wieczernikami. Duch Święty obecny i działający odnawia Kościół 

Chrystusa, obdarza go swymi darami, ożywia w nim miłość Bożą.  

1. Obejrzyj obrazek i naucz się Darów Ducha Świętego na pamięć.  

   
 

2. Posłuchaj Ewangelii o Zesłaniu Ducha Świętego i obejrzyj film:  

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

3. W zeszycie ćwiczeń na str. 100-101 wykonaj ćwiczenie 1 i 2. Pokoloruj obrazki. 

- w-f 

Temat: Rozgrzewka – ćwiczenia ogólnorozwojowe.      

Praca domowa: wykonaj rozgrzewkę i zrób 2 zdjęcia (może to być np. leżenie przerzutne lub 

przewrotne, siad płotkarski albo jakikolwiek element z gimnastyki czy lekkoatletyki). Zdjęcia wyślij 

do 7 czerwca na adres: wfzdalnenauczanie@wp.pl  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oESWAhhoZpA
https://www.youtube.com/watch?v=qXSy0dbXsM0
https://www.youtube.com/watch?v=-jHwTySRTYk
mailto:wfzdalnenauczanie@wp.pl


04.06.2020 r. (czwartek) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat: Dodaję liczby trzycyfrowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0tInCNJyk8 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Nie ma jak z rodzicami. 

https://www.youtube.com/watch?v=2APbpygjZ80 

- j.angielski 

Temat: Explore- wycieczka do muzeum. 

Dzisiaj lekcja o muzeum. Otwórz podręcznik na stronie 64. Przedstawione są tam osoby w 

kostiumach typowych dla Brytyjczyków z czasów wiktoriańskich. Epoka wiktoriańska, to 

czasy, kiedy Anglią rządziła królowa Wiktoria przez 63 lata. Oto ona: 

            

Jak wiemy w Anglii dalej mamy królową i rodzinę królewską. Teraz królową Anglii jest 

Elżbieta II, która jest nią już 67 lat(dłużej niż Wiktoria!) : 

https://www.youtube.com/watch?v=A0tInCNJyk8
https://www.youtube.com/watch?v=2APbpygjZ80


 

W podręczniku mamy kostiumy typowe dla wiktoriańskich czasów. Podobają Ci się?   

Zapisz ważne słówka w zeszycie: 

Museum- muzeum 

Jacket- kurtka 

Hat- czapka/kapelusz 

Boots- buty/kozaki 

Posłuchaj e-maila ze strony 65, nagranie 3.17: 

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

Pobierz Treetops dla klasy II CD 3. 

Potem postaraj się przeczytać e-mail. Tłumaczenie e-maila: 

Droga babciu, 

Spójrz! Jestem wiktoriańską dziewczyną w mojej szkolnej sztuce. Jestem ubrania w niebieską 

spódnicę i białą kurtkę. Mam na sobie czerwony kapelusz i czarne buty. Podoba ci się mój 

strój?  

Kochająca Emma. 

- w-f 

Temat: Ćwiczenia z piłką.   

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU 

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU


- zajęcia kreatywne 

Temat: Międzynarodowy Dzień Dziecka -wszystkie dzieci nasze są. Podkreślenie znaczenia 

przyjaźni międzynarodowej. Odznaczenie „Order Uśmiechu” przez kogo i komu jest 

nadawany. 

https://slideplayer.pl/slide/12279/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

https://www.youtube.com/watch?v=bxA0d10uMUc 

https://www.youtube.com/watch?v=riF6tTfE4Lg 

 

 

05.06.2020 r. (piątek) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja polonistyczno - przyrodnicza 

Temat: Bukiet dla mamy 

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

- edukacja matematyczna 

Temat: Powtarzam. 

https://www.youtube.com/watch?v=V9-MFw0gFDs 

- edukacja plastyczna 

Temat: Majowa łąka. 

Namaluj, narysuj lub wyklej obrazek, którego tematem będzie łąkę - pomoże ci w tym 

podręcznik str.71. 

- zajęcia szachowe 

Temat: Król najważniejsza figura. 

Otwórz link i wykonaj zadania z królem. Jeżeli link nie otworzy się prawidłowo to skopiuj 

lub wpisz ten link bezpośrednio do paska adresowego. Wykonane zadanie prześlij do mnie 

mailem. 

https://lichess.org/learn#/4 

 

https://slideplayer.pl/slide/12279/
https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=bxA0d10uMUc
https://www.youtube.com/watch?v=riF6tTfE4Lg
https://www.youtube.com/watch?v=Xoho_TyJXgA
https://www.youtube.com/watch?v=V9-MFw0gFDs
https://lichess.org/learn#/4

