
 KLASA II 
 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  
 

04.05.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

- edukacja matematyczna 

Temat: Sprawdzian wiedzy i umiejętności. 

Przeczytaj dokładnie polecenia. Dobrze się zastanów. Wykonuj powoli i dokładnie. Jeżeli czegoś 

nie zrozumiesz, poproś rodzica o małą pomoc. Wykonane zadania prześlij mi jeszcze tego samego 

dnia (04.05.2020r) do godz.20:00 na podany adres (aj.zawadzka1@wp.pl). 

POWODZENIA! 

 



 

- edukacja techniczna 

Temat: Ochronna maseczka na twarz. 

Dla chętnych: 

Wykonaj ochronną maseczkę na twarz. 

Dla ułatwienia podaję linki: 



https://www.gdansk.pl/wiadomosci/jak-zrobic-najprostsza-maseczke-na-twarz-i-jak-ja-

nosic-zobacz-instrukcje,a,167691 

https://pomorska.pl/maseczka-ochronna-jak-ja-zrobic-farmaceuta-pokazuje-jak-

samodzielnie-stworzyc-ja-w-domu/ar/c1-14860509 

https://dziendobry.tvn.pl/a/doktor-pawel-grzesiowski-pokazuje-jak-krok-po-kroku-zrobic-

w-domu-maseczke-ochronna 

https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Choroby-zakazne/Maseczka-ochronna.-Jak-

samodzielnie-zrobic-maseczke-w-domu 

 

Wytnij część filtra do ekspresu lub worka do odkurzacza. 

Weź złożoną chustę i złóż ją na pół (dzięki temu powstanie warstwa wewnętrzna i zewnętrzna).   

Następnie w wnętrzu chusty, w centralnej części, umieść wycięty filtr z ekspresu lub materiał z 

worka do odkurzacza. Po tym kroku zacznij formować całość w harmonijkę (można przyprasować 

plisy żelazkiem).  

Umieść dwie gumki recepturki po obu stronach chusty czy bandany.  

Następnie musisz odpowiednio je przymocować - tak, aby można je było nałożyć na uszy. Są dwa 

sposoby: 

Możesz umieścić dwie gumki recepturki po obu stronach chusty, a potem złożyć chustę do środka 

(jak na obrazku).  

Dla ułatwienia można użyć również taśmy klejącej lub zszywacza. Wówczas trzeba położyć 

gumki po obu stronach blisko końca złożonego materiału. Wystające kawałeczki chusty należy 

zagiąć tak, aby przykryły gumkę, a następnie skleić je taśmą lub połączyć za pomocą zszywacza. 

Może znasz inny, łatwiejszy sposób? :) 

Zrób zdjęcie i wyślij na podany adres (aj.zawadzka1@wp.pl) 

 

https://www.gdansk.pl/wiadomosci/jak-zrobic-najprostsza-maseczke-na-twarz-i-jak-ja-nosic-zobacz-instrukcje,a,167691
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/jak-zrobic-najprostsza-maseczke-na-twarz-i-jak-ja-nosic-zobacz-instrukcje,a,167691
https://pomorska.pl/maseczka-ochronna-jak-ja-zrobic-farmaceuta-pokazuje-jak-samodzielnie-stworzyc-ja-w-domu/ar/c1-14860509
https://pomorska.pl/maseczka-ochronna-jak-ja-zrobic-farmaceuta-pokazuje-jak-samodzielnie-stworzyc-ja-w-domu/ar/c1-14860509
https://dziendobry.tvn.pl/a/doktor-pawel-grzesiowski-pokazuje-jak-krok-po-kroku-zrobic-w-domu-maseczke-ochronna
https://dziendobry.tvn.pl/a/doktor-pawel-grzesiowski-pokazuje-jak-krok-po-kroku-zrobic-w-domu-maseczke-ochronna
https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Choroby-zakazne/Maseczka-ochronna.-Jak-samodzielnie-zrobic-maseczke-w-domu
https://zdrowie.radiozet.pl/Choroby/Choroby-zakazne/Maseczka-ochronna.-Jak-samodzielnie-zrobic-maseczke-w-domu


- j. angielski 

Temat: Round up- powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych i leksykalnych z 

działu ‘’Play time’’. 

Dziś utrwalamy słownictwo i gramatykę z działu 6.  

Otwórz słownik online: 

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

elLanguage=pl  

Powtarzaj za lektorem. 

Wykonaj ćwiczenie 3 strona 53 w podręczniku. 

He’s got- on ma 

She’s got-ona ma 

Napisz zdania na podstawie tego, co widzisz. 

Przykładowe rozwiązane zdania 1: 

1. He’s got a racket and a skateboard.  

Oraz ćwiczenie 1/strona 52.  

Pomoże Ci podręcznik strona 48. Są tam obrazki a pod spodem po kolei zapis słówek po 

angielsku, można skorzystać również ze słownika online, do którego podałam link. 

Zagraj w grę, w której jesteśmy pilotami samolotu  , którą dla was zrobiłam: 

https://wordwall.net/play/1846/552/629   

Ćwiczenie 1 ze strony 53 oraz ćwiczenie 1 ze strony 54 jest dla chętnych na ocenę. Wysyłajcie do 

04.05.2020 r. Nie zapomnijcie się podpisać. 

Pytania czy ty masz zadajemy w następujący sposób: 

Have you got?- Czy ty masz? 

Have you got a kite?- Czy masz latawiec? 

E-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

- w-f 

Temat: Ćwiczenia prowadzące do zapobiegania wadom postawy.      

Ćwicz kilka razy w tygodniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=tMhLWLsPmx0 
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- informatyka 

Temat: Ćwiczymy pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-ogonkami i poćwicz pisanie wyrazów z 

polskimi znakami diakrytycznymi (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź), następnie przejdź na stronę 

http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-wielka-litera i ćwicz pisanie wyrazów z wielkimi literami.  

  

05.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

- edukacja polonistyczno  - muzyczna  

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości. (2godz.) 

 

http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-wielka-litera


 

 

Przypomnij  o zdrowym odżywianiu. Posłuchaj piosenek. 

- https://view.genial.ly/5e9c9a5d9f55700daa522717/interactive-image-zdrowe-

odzywianie?fbclid=IwAR2pvjg5KqdaQMGIuYahthmMpdN2utJQLJ9bYE82eEEjVkX8GJciB4ttbcA 

 

- edukacja matematyczna 

Temat: Mnożę i dzielę liczby przez 7  

Wejdź w link, wykonaj i sprawdź zadania. 

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

- edukacja społeczna 

Temat: Jak zachować się w teatrze? 

Wejdź w link i obejrzyj prezentację: 

- https://view.genial.ly/5ea8373fd447520d0a6db767/presentation-beata-

teatr?fbclid=IwAR0axbLbKtfYysPNf7sg_QljiKtCe_B4FUol689lgURGixDfA-CMclSMpP4 

https://view.genial.ly/5e9c9a5d9f55700daa522717/interactive-image-zdrowe-odzywianie?fbclid=IwAR2pvjg5KqdaQMGIuYahthmMpdN2utJQLJ9bYE82eEEjVkX8GJciB4ttbcA
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- religia 

Temat: Najświętszy Sakrament. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Przeczytaj temat w podręczniku na str.106-107. 

3. Zapisz w zeszycie notatkę: 

Tabernakulum - miejscem przechowywania Najświętszego Sakramentu. 

Monstrancja - naczynie liturgiczne do wystawiania Najświętszego Sakramentu podczas 

nabożeństw, adoracji, błogosławieństw oraz w czasie procesji eucharystycznych.  

4. Na podstawie poniższych rysunków wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 1 na str. 86. 

 

    

     TABERNAKULUM             MONSTRANCJA 

Wykonaną pracę prześlij na adres krolewiczw1@wp.pl 

 

 

 

06.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

- edukacja matematyczna 

Temat: Utrwalenie tabliczki mnożenia i dzielenia przez liczbę 7 

Wejdź w link i wykonaj działania: 

- https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48 

- https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-7-w-zakresie-70_10_52 

- edukacja polonistyczno - przyrodnicza  

Temat: Ja też ratuję Ziemię. (2godz.) 

Wejdź w link, wykonaj i sprawdź zadania. 

- https://www.youtube.com/watch?v=Ag0-R3JXtyQ 

mailto:krolewiczw1@wp.pl
https://www.matzoo.pl/klasa2/mnozenie-przez-7_9_48
https://www.matzoo.pl/klasa2/dzielenie-przez-7-w-zakresie-70_10_52
https://www.youtube.com/watch?v=Ag0-R3JXtyQ


- w-f 

 

Temat: Gry i zabawy z piłkami.          

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04 

- religia 

Temat: Pan Jezus przebacza nam grzechy. 

1. Zapisz temat w zeszycie i notatkę oraz narysuj konfesjonał: 

Pan Jezus odpuszcza nam grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. 

Konfesjonał – miejsce sprawowania sakramentu pokuty. 

 

2. Przeczytaj temat w podręczniku na str.108-109 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 i 2 na str. 87.  

Pokoloruj obrazek i postaraj się zapamiętać Akt żalu. Wieczorem odmów tę modlitwę.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3JHo1YrR04

