
Zadania  do wykonania dla klasy 2B  w dniach od 11.05.2020  do 15.05.2020r. 

data Edukacja polonistyczno-środowiskowa Edukacja  matematyczna 

Pn. 

11.05..2020 

Z wizytą na 

wsi. 

Temat: Co to jest wieś? 

 Co to jest wieś? – rozmowa  z dzieckiem 

wprowadzająca do tematu. 

Głośne czytanie tekstu   w podręczniku na stronie 16-

17 pt. „ Zwykły czy niezwykły” i ustne odpowiedzi 

na pytania  pod  tekstem na stronie  17 i wykonanie  

ćwiczenia  3 na stronie 17 w ćwiczeniach  cz.4   

Zwierzęta  żyjące   w wiejskiej zagrodzie z plasteliny  

( prace plastyczne) 

 

 Zobacz  też filmik  Prace w polu na wsi - Maszyny i 

narzędzia rolnicze 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc 

 

 

 

 

Liczę szybciej niż ślimak  - ćwiczenia str.52.  

Matematykę można poćwiczyć tu     
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-
dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23 lub na 
poniższych stronach. 
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie- 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

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

Wt. 

12.05.2020 

 

  Napisz w zeszycie temat: Mój dzień na wsi. 

    Kiedy to było – ustalenie stosunków czasowych -  

poszukiwanie czynności wykonywanych   w domu  i 

synonimu wyrazu  dzisiaj (  dziś, obecnie teraz) 

Określenie czasu wydarzeń, które miały   miejsce w 

przeszłości ( dawniej kiedyś, dawno temu, oraz 

wydarzeń, które nastąpią  w przyszłości (  za kilka lat, 

kiedy już będę dorosły później, po jutrze, potem, na 

koniec). Wykonanie ćwiczenia 1 i 2 w zeszycie 

ćwiczeń na stronie 16. Przypomnienie  o pisowni rz 

po p. Zapisz w zeszycie kilka (5)wyrazów  obrazującą 

tę zasadę. 

Mój niezwykły dzień -  narysowanie komiksu 

przedstawiającego niezwykły dzień z życia dziecka.- 

praca  do przesłania  na czwartek!! 

Wf 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

Mnożymy   w  zakresie 100 i rozwiązujemy 

Ćwiczenia str.53  zad.2 i 3 

Matematykę można poćwiczyć tu     
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-
dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23 lub na 
poniższych stronach. 
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie- 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

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

Śr. 

13.05..2020 

 Temat Zboża na polu. 

Zobacz filmik  pt. Rośliny zbożowe 

https://www.youtube.com/watch?v=IeBQ2CsejzM 

 zapoznaj się  z tekstem w podręczniku  na stronie 18-

Pamiętaj  o przemienności mnożenia  

 4x5 =5x4= 20 

Zapisz    pięć swoich przykładów w zeszycie 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50-wstaw-brakujaca-liczbe/
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
https://szaloneliczby.pl/klasa-2/
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50-wstaw-brakujaca-liczbe/
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
https://szaloneliczby.pl/klasa-2/
https://www.youtube.com/watch?v=IeBQ2CsejzM


19 i wykonaj ćwiczenia 4 i 5 na stronie 18 

ćwiczeniach  cz.4 

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

WFhttps://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0 

 Ćwiczenie 4 na stronie 53. 

Matematykę można poćwiczyć tu     
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-
dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23 lub na 
poniższych stronach. 
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie- 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

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

Czw. 

14.05.2020 

 

 

 

 

 

Temat: Od ziarenka do bochenka 

 „Jak powstaje chleb” zobacz filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A lub 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8   

 Przeczytaj tekst  w podręczniku na stronie 21  

Odpowiedz ustnie na pytania  zamieszczone pod 

tekstem„ Od ziarenka do bochenka” Jakie zawody są 

związane  z powstawaniem chleba. Zwrócenie uwagi 

na  pisownię –arz ( piekarz, młynarz ) Wykonaj 

ćwiczenia   na stronie 19-21 w ćwiczeniach.  

Ćwiczenie 2  w zeszycie – proszę  przesłać. 

Pisownia   wyrazów  -  rz po spółgłosce w  ( str 22 w 

ćwiczeniach 

 

 Wf- https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo 

  

 Doskonalimy  mnożenie i dzielenie 

Przepisz do zeszytu  poniższe przykłady i  zapisz 
5 swoich przykładów 

 6 x 5= 30      30: 5 = 6     30: 6 =5 

8 x 6 =48       48: 8 = 6      48:6 = 8 

 

 

Matematykę można poćwiczyć tu     
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-
dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23 lub na 
poniższych stronach. 
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie- 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

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

Pt. 

15.05.2020 

  Temat: Na wiejskim podwórku. 

 Zapoznaj się z lekturą „Czarna owieczka” 

Tu możesz posłuchać lektury 

https://www.youtube.com/watch?v=ZME2q_GI0Ek 

lub https://www.youtube.com/watch?v=VJ7PeirhZZ0 

Wykonanie ćwiczeń 1,2,3 na stronie 23 

 Zwierzęta w zagrodzie – jakie zwierzęta żyją w 

zagrodzie Wykonanie ćwiczeń na stronie  24 i 25 

 

 Dzielimy i rozwiązujemy zadania 

 Ćwiczenia   1,2,3 str. 54 

 

Matematykę można poćwiczyć tu     
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-
dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23 lub na 
poniższych stronach. 
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie- 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/ 

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

 Zadania  zaznaczone na czerwono proszę przesłać do sprawdzenia. 

  

http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-wielka-litera
https://www.youtube.com/watch?v=4COmxaiszd0
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50-wstaw-brakujaca-liczbe/
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
https://szaloneliczby.pl/klasa-2/
https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A
https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8
https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50-wstaw-brakujaca-liczbe/
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
https://szaloneliczby.pl/klasa-2/
https://www.youtube.com/watch?v=ZME2q_GI0Ek
https://www.youtube.com/watch?v=VJ7PeirhZZ0
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-dziesiatek-do-roznych-liczb_7_23
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-w-zakresie-50-wstaw-brakujaca-liczbe/
https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/
https://szaloneliczby.pl/klasa-2/

