
KLASA 2B 

Zadania  do wykonania dla klasy 2B  w dniach od 18.05.2020  do 22.05.2020r. 

data Edukacja polonistyczno-środowiskowa Edukacja  matematyczna 

Pn. 

18.05.2020 

Z wizytą na 

wsi. 

Temat: Metka i jej przyjaciele 

 „Czarna owieczka” – spotkanie  z lekturą. Ćwiczenia  

1-5 na str.26-27. Zdania z  ćwiczenia 5 proszę 

przesłać. 

Wf- ćwiczenia doskonalące  rzuty do stałego i 

ruchomego celu. 

 

 

 

Obliczanie ilorazów i  za pomocą mnożenia. 

Oblicz w zeszycie  wg wzoru:                                              

45 : 9 = 5 bo 5 x 9 = 45    64 : 8 = ….. bo           

72:  8 = …bo                     48 : 6 = …..bo             

54 : 9 = …bo                     63 : 7 =…...bo 

Zapisz też i oblicz  swoje 4 przykłady.                                          

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. 

19.05.2020 

 

  Potyczki ortograficzne – utrwalenie pisowni 

wyrazów  z rz  po spółgłoskach. Ćwiczenia str.28 i 

29.  Potyczki ortograficzne str.7 ćw.1,  str.13 ćw. 1, 

str.30 ćw. 1i 3. 

 Ułóż zdania z wyrazami: Grzegorz,  brzdąc, 

grzecznie, wrzos, bazgrze, brzoza, wrzesień, brzęczy, 

przez, ujrzał i zapisz je w zeszycie. Może być  kilka 

wyrazów w jednym zdaniu.  Prześlij to zadanie. 

Naucz się śpiewać piosenkę „ Podwórko pod 

chmurką”  klikając w poniższy link 

https://www.youtube.com/watch?v=4O1oPDYw1oY  

Rozwiązujemy zadania                                  

Kasia  kupiła 3 lizaki po 5zł i  4 batoniki po 7zł. 

Ile zapłaciła?  

Janek miał    75zł. Kupił  dla rodziców 2 porcje  

lodów po   10zł i   a dla siostry i siebie kupił 

lody  po 8zł.  Ile  pieniędzy zostało  Jankowi? 

 Zapisz  tylko rozwiązania i odpowiedzi w 

zeszycie.                                                    

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. 

20.05.2020 

Maj  w 

pełni 

 

 Temat :  Wiosenna  wyprawa. 

Rozmowa  na temat  ulubionych form spędzania 

czasu wolnego i co się dziecku  kojarzy z wyrazem  

majówka. 

Przeczytanie samodzielnie – głośne  wiersza  

Majówka  str. 23 i wykonanie ćwiczeń na stronie 30  

i 31. ( ćwiczenie 6  dla chętnych) Zwrócenie uwagi 

na pisownię wyrazów  z –ówka. 

 

Doskonalimy mnożenie i dzielenie w zakresie 

100.   

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/ 
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Czw. 

21.05.2020 

 

 

 

 

 

Temat: Majowa łąka 

Przeczytanie tekstu w podręczniku na str.24 i 25 w 

podręczniku i wykonanie ćwiczeń na stronie 32 -33.  

  

 

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

 Doskonalimy  mnożenie i dzielenie 

Zapisz w zeszycie i oblicz: 

 6x7 =       5x8=     7x7=      9x3=     8x8=      

72:8=       63: 9=    54:6=    36: 9=    27:3=    

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/ 

Pt. 

22.05.2020 

  Temat: Majowa łąka  Cd. 

Na majowej łące – utrwalenie  wiadomości o 

rzeczowniku ( nazwy rzeczy, ludzi, roślin, zwierząt i 

zjawisk). Wyszukanie informacji w Internecie o  

znaczeniu łąk   dla ludzi i zwierząt. Wykonanie 

ćwiczeń na stronie 34 i 35  w zeszycie ćwiczeń  oraz 

w  Potyczkach ortograficznych na stronie 7. 

Przypomnienie  zasad wymianu ó na o. Zapisanie w 

zeszycie  i dokończenie  wymiany na o wyrazów: 

bór, dół, utwór, stół,  słój, samochód,  wieczór, róg, 

zespół, nóż, strój, pokój, rów, krówka  wg 

poniższego wzoru: 

 pszczółka – pszczoła  

Praca plastyczna : Owady z kleksów. Za pomocą 

pędzelka zrób kleksy na kartce. Poczekaj aż wyschną 

i zastanów się jakie owady  przypominają twoje 

kleksy. Czarną kredką i ołówkiem dorysuj im 

skrzydła, czułki i odnóża.  Te pracę prześlij do oceny 

 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. 
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