
KLASA II 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  

08.06.2020 r. (poniedziałek)  

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja polonistyczno - społeczna 

Temat: Świnka - cykl wychowawczy. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=puFxN2y3aN0 

- w-f 

Temat: Marszobieg terenowy.           

Wybierz miejsce w okolicy zamieszkania i wykonaj marszobieg. W trakcie biegu rób przerwy i 

wykonuj ćwiczenia oddechowe oraz rozciągające.   

Informatyka kl. 2 gr.1 i gr. 2  

Temat: Pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowa-mieszanka  i ćwicz pisanie wyrazów 

pięcioliterowych. Zdobądź kolejne nagrody – trzy misie. 

 

Język angielski 

Temat: Sports- nazwy sportów. 

Dzisiaj lekcja o sporcie. Otwórz podręcznik na stronie 66. Zapisz w zeszycie nazwy sportów: 

Ride a bike- jazda na rowerze 

Dance-taniec 

Play football-gra w piłkę nożną 

Roller skate- jazda na rolkach 

Run-biegać 

Do gymnastics- uprawiać gimnastykę 

Play basketball-grać w koszykówkę 

Swim-pływać  

https://www.youtube.com/watch?v=puFxN2y3aN0
http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowa-mieszanka


Kiedy chcemy powiedzieć o swojej umiejętności, co potrafię, mówimy: 

I can- mogę, potrafię,umiem 

I can’t(can not)- nie potrafię 

Na przykład: 

I can swim- Potrafię pływać. 

Zapoznaj się ze słownikiem online, który pomoże Ci nauczyć się wymowy nazw sportów: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=

pl&selLanguage=pl – klikaj na obrazki, powtarzaj za lektorem. 

Obejrzyj film o tym, jak mówić o swoich umiejętnościach po angielsku: 

https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE 

Spójrz na stronę 67 w podręczniku. Zapisz w zeszycie swoje zdania.  

Jeśli potrafisz biegać, napisz: 

I can run.  

Jeśli nie potrafisz pływać, napisz: 

I can’t swim. 

Wykonaj 3 zdania z polecenia 1 na stronie 67 w podręczniku. Rozwiązania wyślij na mój e-

mail: magdasienkowska7@gmail.com  

 

09.06.2020 r. (wtorek) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja matematyczna 

Temat: Odejmuję liczby trzycyfrowe. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

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

- edukacja polonistyczno - społeczna 

Temat: Święto rodziny - powtarzam. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=HIpJPxW20J8 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.youtube.com/watch?v=7MKmbyfhkkE
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=uUvYpcukJhM
https://www.youtube.com/watch?v=HIpJPxW20J8


- edukacja muzyczna 

Temat: Elementy muzyki. 

Każdy utwór składa się z kilku elementów: Podręcznik str.118 

 

 

Aby utrwalić elementy muzyki otwórz ćwiczenia na str.99 i wykonaj ćw.1 i 2.  

- religia 

Temat: Jezus uczy nas miłości bliźniego i nazywa nas swoimi przyjaciółmi. 

1. Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=yJXRLOrndiE  Przypowieść o 

miłosiernym samarytaninie 

2. Naucz się na pamięć uczynków względem ciała.   

 
3. Przeczytaj temat na str. 130-131 i wykonaj ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 106. 

4. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=8ORsLT8CADU Święty Dominik Savio 

5. Przypomnij piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA Taki duży … 

Odmów modlitwę do Św. Dominika. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yJXRLOrndiE
https://www.youtube.com/watch?v=8ORsLT8CADU
https://www.youtube.com/watch?v=Ha8f5amqPxA


10.06.2020 r. (środa) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Święto rodziny - powtarzam. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=HIpJPxW20J8 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Święto dzieci. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

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

- edukacja matematyczna 

Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności - cz.1 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=6TGCoS2IMCU 

- religia 

Temat: Zamieszkaj Panie Jezu, z nami – Boże Ciało. 

1. Przeczytaj: 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało, to uroczystość liturgiczna 

obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. Jest świętem nakazanym. 

Głównym punktem obchodów jest procesja eucharystyczna ulicami miasta. Na czele procesji 

niesiona jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Głównym celem obchodów Bożego 

Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym 

Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także 

przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa 

niewiernych. 

2. Obejrzyj filmy: https://www.youtube.com/watch?v=33gZKfqvmHQ  Uroczystość Bożego 

Ciała. 

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA  Gienek opowiada o uroczystości. 

3. W zeszycie ćwiczeń na str. 102. dokończ obrazek i pokoloruj. Podpisz obrazek. 

- w-f 

Temat: Ćwiczenia na równowagę.    

Przed ćwiczeniami wykonaj rozgrzewkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=ttA3XeG30bU 

https://www.youtube.com/watch?v=HIpJPxW20J8
https://www.youtube.com/watch?v=CpCaiFetDbQ
https://www.youtube.com/watch?v=6TGCoS2IMCU
https://www.youtube.com/watch?v=33gZKfqvmHQ
https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA
https://www.youtube.com/watch?v=ttA3XeG30bU

