
KLASA II 
 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  

 

20.04.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja przyrodniczo - matematyczna 

Temat: Ptasi raj. 

Wejdź w poniższy link i wykonaj zadania, które dla Ciebie przygotowałam. 

https://view.genial.ly/5e9742a527cb3a0e10877233/presentation-ptasie-gniazda 

- język angielski 

Temat: ‘’Gus and Archie: Do not disturb’’ –ćwiczenia w słuchaniu i rozumieniu 

opowiadania 

Dzisiaj będziemy słuchać historyjki. Proszę otworzyć folder CD 2, nagranie 2.41 i wysłuchać 

opowiadania. Nagrania do podręcznika znajdują się na stronie: 

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

Tłumaczenie opowiadania: 

Obrazek 1: 

Łiiii! Mam rower! 

Obrazek 4.: 

Wracaj tu. 

Obrazek 5.: 

Łiii! Mam deskorolkę. 

Obrazek 6: 

Mam świetny pomysł. 

Obrazek 8. 

Masz deskorolkę? 

Yy, nie. 

Obrazek 9.: 

Mmmm…. on ma ciasto! 

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


Obrazek 10.: 

Tak, mam ciasto! 

Obrazek 11.: 

Pa, pa Gus ! 

Przypomnij sobie, co oznacza I’ve got ( I have got)……..ja mam. 

Have you got ?- Czy ty masz?  

Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 47 w ćwiczeniach. Przypomnij sobie nazwy kolorów. Dzieci w 

ćwiczeniu mówią: 1. I’ve got- ja mam, a blue bike- niebieski rower. Należy pomalować rower na 

niebiesko. W kolejnych zdaniach jest podobnie, zmieniają się nazwy kolorów i zabawek. Jeżeli 

chcesz przypomnieć nazwy kolorów zajrzyj do słowniczka : 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_02?cc=pl&s

elLanguage=pl  

 

- informatyka kl. 2 gr.1 i gr. 2  

Temat: Rysujemy koła i linie proste w edytorze grafiki 

Proszę w edytorze grafiki np. Paint wykonać podobny rysunek: 

 

 

 

 

 

 

Przypominam o konieczności przytrzymywania klawisza „Shift” podczas rysowania.  

Pracę proszę zapisać na swoim komputerze pod nazwą „Pawie oczko”. 

 

- w-f 
 

Temat: Przewrót w przód i w tył. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc  

https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE  

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_02?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_02?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=JaW0tUrLYFc
https://www.youtube.com/watch?v=hGjy4sAjZYE


21.04.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja polonistyczno - matematyczna 

- edukacja plastyczno - społeczna 

Wejdź w poniższy link i wykonaj zadania, które dla Ciebie przygotowałam. 

https://view.genial.ly/5e9779fe898eea0db719cb8d/presentation-kapelusz-pani-wrony 

- religia 

Temat: Jesteśmy dziećmi Bożymi. 

1. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 80-81. (Do wykonania ćw. 1 poproś o 

pomoc rodziców) 

2. W ćw. 3 na str. 82 narysuj chrzcielnicę z naszego kościoła lub według podanego niżej wzoru, 

pokoloruj i podpisz, obok narysuj Paschał, który poznałeś na lekcji 41. 

                     
Ćwiczenia 1,2 i 3 prześlij do oceny na krolewiczw1@wp.pl 

 

22.04. 2020r. 

Edukacja wczesnoszkolna: 

- edukacja przyrodniczo - społeczna 

Temat: 22 kwietnia - światowy Dzień Ziemi 

Witaj! Czy wiesz, jakie jest dzisiaj święto? Tak! Światowy Dzień Ziemi. 22 kwietnia ludzie na 

całym świecie, obchodzą Dzień Ziemi. Dzisiejsze nasze lekcje będą inne od poprzednich. Nie 

będziemy korzystać z podręczników i ćwiczeń. Chciałabym abyś obejrzał/a to, co dla Ciebie 

przygotowałam. Wykorzystaj ten czas na przemyślenia. Co Ty możesz zrobić dla NASZEJ 

PLANETY ZIEMI, aby żyło się jej lepiej?! Obejrzyj film, wykonaj zadania, które dla Ciebie 

przygotowałam. Zaczynamy! 

Wejdź w poniższy link. Wykonuj zadania według podanej w nim instrukcji. 

https://view.genial.ly/5e8deb0f124be30da50566c0/game-breakout-escape-room-ratunek-dla-

ziemi?fbclid=IwAR0hgA7Vy7Twg0zD5qSREEzgtRbuiZoOZlkaCg3MZcMmFTabXT3fhdFjiT8   

mailto:krolewiczw1@wp.pl


- edukacja muzyczna 

Wejdź w poniższy link i znajdź piosenkę pt. "Świat woła o pomoc". Posłuchaj jej i spróbuj  

wystukać rytm, klaskać w dłonie, pstrykać palcami :) 

http://wnaszejklasie123c.blogspot.com/p/piosenki.html 

- religia 

Temat: Być świadkiem Pana Jezusa – Bierzmowanie. 

1. Zapisz temat w zeszycie i notatkę.  

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia naszą wiarę i obdarza darami. 

7 darów Ducha Świętego 

1. Dar mądrości. 

2. Dar rozumu. 

3. Dar rady. 

4. Dar męstwa. 

5. Dar pobożności. 

6. Dar umiejętności. 

7. Dar bojaźni Bożej. 

Naucz się darów Ducha Świętego na pamięć.  

Obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g   Co to jest Bierzmowanie? 

Pracę zapisaną w zeszycie prześlij na krolewiczw1@wp.pl 

 

- w-f 

Temat: Leżenie przewrotne. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=wuz3N3wCNpE  

 

 

23.04.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna: 

- edukacja plastyczna 

Temat: Wykonanie plakatu na Światowy Dzień Książki.  

Witaj! Wiesz, jaki dzisiaj jest dzień? Tak! Brawo! 23kwietnia - Światowy Dzień Książki. 

W lekturniku albo na kartce z bloku rysunkowego ( jeżeli nie masz w domu lekturnika)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cTsbuFEV65g
mailto:krolewiczw1@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=wuz3N3wCNpE


stwórz plakat na Światowy Dzień Książki. Zrób zdjęcie i prześlij mi do 29.04.2020 r. na podany 

adres mailowy  ( aj.zawadzka1@wp.pl ) 

 

- edukacja społeczna 

 

Temat: Określenie swojego nastroju. 

Stań przed lustrem i dokończ zdania: 

- Jestem smutny/a, gdy ... 

- Jestem wesoły/a, gdy ... 

 

- j. angielski 

Temat: ‘’Play time’’- rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających zagadnienia leksykalne z działu o 

zabawkach i zabawie.  

Przypomnij sobie nazwy zabawek z działu ‘’play time’’ zaglądając do słownika online: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_06?cc=pl&selLan

guage=pl  

Klikając na wyraz usłyszysz go po angielsku. 

Wykonaj samodzielnie, bez zaglądania do książek ćwiczenie 1 w zeszycie ćwiczeń na stronie 48 i 

wyślij zdjęcie, na którym będą rozwiązania na mój e-mail: magdasienkowska7@gmail.com do 

24.04.2020 r. do godziny 14:25. Proszę o przesyłanie prac, ponieważ inaczej będę zmuszona 

wstawić ocenę negatywną.  

- w-f 

Temat: Leżenie przerzutne. 

Pamiętaj aby ćwiczenia wykonywać w bezpiecznym miejscu (nie na łóżku). 

Przed wykonaniem ćwiczenia koniecznie wykonaj ćwiczenia rozciągające. 

https://www.youtube.com/watch?v=HW7GXH5VMfM  

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_06?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_06?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=HW7GXH5VMfM

