
KLASA II 

Wszystkie tematy lekcji proszę wpisać do zeszytów.  

15.06.2020 r. (poniedziałek)  

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Dzieci świata 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=TIZz-6cnhtY 

- edukacja matematyczna 

Temat: Sprawdzam swoje matematyczna umiejętności. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=Igbkh2A2qLU&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=17 

https://www.youtube.com/watch?v=qvKu5mcW0Yg&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=15  

https://www.youtube.com/watch?v=p3dzv4jMSO0&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=13 

Dla chętnych: 

Gra w ćwiczeniach na str. 74 i75. 

- w-f 

Temat: Pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych.       IX. 2. 1) 

Spróbuj je wykonać i zapamiętać.  

https://www.youtube.com/watch?v=M8p_0i4KzrA 

 

- język angielski 

Temat: ‘’Are you ready?’’- piosenka. Ćwiczenie leksyki związanej z nazwami sportów.  

Dzisiaj piosenka. Otwórz podręcznik na stronie 67. Znajduje się tam tekst do piosenki: ‘’Are 

you ready?- Czy jesteś gotowy/-a?’’. Poniżej znajduje się link do utworu: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/songs/songs_su03?cc=pl&selLanguage=pl 

Tłumaczenie tekstu: 

Czy jesteś gotowy/-a? 

Chodźmy! Zagrajmy! 
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Chodźmy dziś do parku! 

Umiemy tańczyć. Umiemy pływać. 

Więc proszę, dołącz! 

Do parku sportowego. 

Zadzwoń do przyjaciół! Zapukaj do drzwi! 

Powiedz: przyjdź dziś do parku. 

Przyjdź dziś do parku. 

Czy jesteś gotowy/-a? 

Chodźmy! Zagrajmy! 

Chodźmy dziś do parku! 

Umiemy jeździć na rolkach. Potrafimy biegać. 

Więc bawmy się! 

Dzisiaj w parku sportowym. 

Zadzwoń do przyjaciół! Zapukaj do drzwi! 

Powiedz: przyjdź dziś do parku. 

Przyjdź dziś do parku. 

Posłuchaj utworu kilka razy. Jakie sporty można odnaleźć w piosence? Nazwij je po 

angielsku. 

Powtórz słownictwo związane ze sportami poprzez odtworzenie słownika online i 

powtarzanie za lektorem: 

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

pl&selLanguage=pl 

Wykonaj ćwiczenie 1/ strona 66 w zeszycie ćwiczeń. 

I can- potrafię/ umiem 

I can’t(can not)- nie potrafię/ nie umiem 

I can swim. – Potrafię pływać. 

I can’t swim.- Nie potrafię pływać. 

To informacje, które warto powtórzyć przed wykonaniem zadania. 

Rozwiązanie ćwiczenia prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 
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- informatyka kl. 2 gr.1 i gr. 2 

Temat: Pisanie na klawiaturze – wyrazy sześcioliterowe. 

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe  i ćwicz pisanie wyrazów 

pięcioliterowych. Zdobądź kolejne nagrody – trzy misie. 

 

19.06.2020 r.(piątek) 

Wychowanie wczesnoszkolne 

- edukacja przyrodnicza 

Temat:  Zdjęcia z Afryki. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=vBlRx4NKdtA&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=16 

- edukacja polonistyczna 

Temat: Afryka Kazika 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=zN8fhgauPJ4&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=14 

- edukacja polonistyczno - społeczna 

Temat: Wycieczka do Zoo. 

Wejdź w poniższy link, wykonaj i sprawdź zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=r_wXLxTziz0&list=UUqvffQ7Ut8rtwdF1ePbCezA&index=12 

Zajęcia szachowe 

Temat: Bicie. Zbij bierki przeciwnika. 

Wejdź w poniższy link i wykonaj zadanie. Powodzenia. 

https://lichess.org/learn#/7/1 
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