
KLASA II 

26.03.2020 r. 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów. 

Edukacja wczesnoszkolna: 

Temat: Pisownia wyrazów z ch i h . 

1. Przeczytaj fragment kroniki klasowej - podręcznik strona 82 

Napisz w zeszycie notatkę z dowolnie wybranej wycieczki. 

Przypominam, że: 

Notatka kronikarska to opis wydarzenia, które chcemy utrwalić w pamięci. Możną ją 

uzupełnić zdjęciami lub rysunkami. 

2.Przeczytaj wiersz Marcina Brykczyńskiego "Jak się nie bać ortografii?" - podręcznik strona 83. 

3.Wypełnij diagram wyrazami z h niewymiennym. Odczytaj hasło. Do wyrazu będącego hasłem 

dopisz wyrazy bliskoznaczne.  

- ćw. 4 str.73 

Przypominam: 

- wyraz bliskoznaczny -to wyraz, który można zastąpić innymi wyrazami o podobnym 

znaczeniu. 

4. Utwórz wyraz rozpoczynający się sylabami zapisanymi w kółkach, pokoloruj odpowiednio 

ramki. 

- ćw.5 str.73 

Zrób sobie dyktando, wejdź na stronę –poproś o pomoc rodziców. 

https://dyktanda.online/app/dyktando/698 

Sprawdź się w pisowni wyrazów z ch i h. Po skończeniu dyktanda zapisz w zeszycie ilość 

uzyskanych punktów.  Zapisz sobie z dyktanda w zeszycie po dwa wyrazy z ch i h , ułóż  

z nimi zdania. 

- j.angielski 

Temat: Play time- nazwy aktywności na świeżym powietrzu. Wprowadzenie słownictwa.  

Podręcznik strona 48.  

Robi się coraz cieplej. Wszyscy spędzają coraz więcej czasu na zewnątrz. Dziś poznamy jak 

nazywa się formy aktywności oraz zabawki po angielsku. Co widzisz na obrazku?  



Możemy zauważyć nazwy pod obrazkiem. Każda nazwa pasuje do danego obrazka. Obrazek 

numer 1 przedstawia plakat- a poster itd. Czas odtworzyć nagranie 2.36, które znajduje się  

w pobranym folderze CD2. Powtarzamy słówka i wskazujemy po kolei na obrazku zgodnie  

z numerkami.  

Przepisujemy do zeszytu słówka z tematu ze strony 48 i rysujemy obrazki przedstawiające każde 

słówko.  

A poster- plakat ; a racket- rakieta do tenisa; a bike- rower ; a bracelet- bransoletka; a kite- 

latawiec; a helmet-kask; a frisbee- frisbee; a skateboard- deskorolka.  

W skrócie: Podręcznik strona 48. 

Dodatkowo polecam stronę z grami 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl 

 

Wychowanie fizyczne 

Zapraszam wszystkich do wspólnych ćwiczeń. 

Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Wykonaj przez 10 min. ćwiczenia ogólnorozwojowe, które poznałeś/aś do tej pory na lekcjach 

wychowania fizycznego.  

Pamiętaj aby zachować odpowiednią ilość powtórzeń, np. 10 razy. 

 

 

27.03.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Temat: Rowerowa wycieczka z tatą. 

- przyroda 

1.Przeczytaj tekst "Planujemy wycieczkę rowerową"- podręcznik str.84-85. 

Na podstawie przeczytanego tekstu powiedz : Jak należy przygotować się do wycieczki 

rowerowej?   

-ćw. 2 str.74 

2. Mapa - jest to pomniejszony obrazek Ziemi.  

Legenda - objaśnienie wszystkich znaków na mapie. 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl


- ćw. 1 str. 74 

Czytając znaki z legendy mapy uzupełnij ich nazwy w tekście. Zaznacz na mapie czerwoną 

przerywaną linią trasę wycieczki. 

3. Przyjrzyj się dokładnie mapie z narysowaną trasą wycieczki rowerowej. Na podstawie trasy 

zaznaczonej na mapie uzupełnij tekst odpowiednimi nalepkami z wyrazami. 

 

- matematyka 

Temat: Dodajemy liczby dwucyfrowe. 

1. ćw. 1 str.36 

Oblicz wyniki dodawania znanym sposobem ( dopełniamy do pełnej dziesiątki). Pomoże ci  

w tym podręcznik na str. 42   

Podaję przykład: 

29 + 53 = 29 + 1+ 52 = 30 + 52 = 82 

2. ćw.2 str.36 

W tym ćwiczeniu należy przeczytać grafy i uzupełnić zapis. 

3. ćw. 4 str. 37 

Na rysunku przedstawione są przedmioty z ich cenami. Odczytaj te ceny a następnie oblicz, ile 

złotych kosztują razem wskazane przedmioty. Postaraj się wymyślić inne działania do obrazków i 

zapisz je w kratkach. 

4. Dla chętnych: 

-ćw. 5 str.37 

Jest to zadanie z treścią. Przeczytaj treść zadania. Oblicz, ile kilometrów przejechał Marcin razem 

z rodzicami. Obliczenia i odpowiedzi zapisz w kratkach. 

- ćw.6 str. 37 

W tym ćwiczeniu należy dokończyć zapisane rytmy liczbowe z zauważoną przez siebie zasadą. 

Dodatkowo możesz pobawić się liczbami: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-2/ 

 

 



- j. polski 

Temat: W marcu jak w garncu. 

1. - ćw. 1. str.76 

Na podstawie wiersza z podręcznika "W marcu jak w garncu" str. 86 wypisz co najmniej sześć 

rzeczowników. Zapisz je starannie w liniaturze. 

2. Z wiersza ze str.86 wypisz pięć czasowników, określ ich czas. Ułóż i zapisz w zeszycie  

z nimi zdania o marcowej pogodzie. 

3. A teraz skupimy się na przysłowiach. 

Na początek filmik: 

https://www.eduelo.pl/prezentacja/789/ 

Na stronie eduelo wykonaj zadania. 

https://www.eduelo.pl/quizy/poziom-ii/jezyk-polski/czytanie-ze-zrozumieniem/powiedzenia-i-

przyslowia/ 

Wybierz 3 przysłowia, które ci się spodobały, zapisz je w zeszycie i napisz co oznaczają. 

Na przykład: 

Najeść się wstydu - znaleźć się w krępującej sytuacji, bardzo się wstydzić. 

 

Gotowe? Dzisiaj zamiast ćwiczeń gimnastycznych posprzątajcie swój pokój. 

Nie zapominajcie o prawidłowym wysypianiu się, odżywianiu i aktywności fizycznej.  

Bądźcie zdrowi! 
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