
KLASA 2B 

Zadania  do wykonania dla klasy 2B  w dniach od 25.05.2020  do 29.05.2020r. 

data Edukacja polonistyczno-środowiskowa Edukacja  matematyczna 

Pn. 

25.05.2020 

Maj w 

pełni 

Temat: Mieszkańcy łąki i ogrodu 

Przeczytanie wiersza pt. „ Żuk” na str.26-27 i ustne 

odpowiedzi na pytania 1-3 pod  wierszem. Możesz 

tez posłuchać tu : 

https://www.youtube.com/watch?v=gvg8kqnCpR4 

https://www.youtube.com/watch?v=KT1NFEf4dZY  

 Obejrzy filmik „ Zwierzęta na łące” na  stronce 

https://www.youtube.com/watch?v=FjULJR0a  

 Wykonaj ćwiczenia na stronie 36- 38. Naucz się 

pięknie czytać  wiersz „Żuk” 

 Wykonaj  piękną laurkę dla swojej mamy  - ułóż 

życzenia  -pamiętaj o  dużej literce w zwrotach  

grzecznościowych ( Cię, Tobie,  Ci, Tobą, Twoje,  

Twoja,  Twój,Twojego) – podręcznik str.34 

Mnożenie i dzielenie- rozwiązywanie zadań  

tekstowych .  Ćwiczenia  matematyka  cz.2 

str.55 i 56.  

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. 

26.05.2020 

 

Temat: W królestwie pszczół 

 Przeczytaj  tekst „Malowany ul” w podręczniku na 

stronie 28-29 lub wysłuchaj  tekstu  na stronce     

https://www.youtube.com/watch?v=DMF3NcnlV64     

Wykonaj ćwiczenia  na stronie  39-40. Możesz  

obejrzeć filmik  „ Z kamerą wśród pszczół”  odc.1 i 2 

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

 

Wykonaj ćwiczenia  na stronie 57  

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. 

27.05.2020 

Maj  w 

pełni 

 

 Temat :  Dzień odkrywców. 

 Obejrzyj filmik pt. Z kamerą wśród pszczół” odc. 3 

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

Wykonaj ćwiczenia na stronie 41-43. 

Wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe z ręcznikiem 
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4  

Doskonalimy mnożenie i dzielenie w zakresie 

100- rozwiązujemy zadania.  Wykonaj 

ćwiczenia na stronie 58. 

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. 

28.05.2020 

 

 

Temat: Gdyby można było   

 Wyjaśnienie dziecku co to znaczy fantazja?. 

Przeczytanie tekstu „Aga i motyle” na stronie 31. 

Ustne odpowiedzi na pytania pod tekstem. 

Wykonanie ćwiczeń na stronie 44. N podstawie  

tekstu na stronie 32 w podręczniku wykonaj  

 Doskonalimy  mnożenie i dzielenie- 
rozwiązujemy zadania  

 Wykonaj ćwiczenia na stronie 59. 

    Matematykę można poćwiczyć tu     
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-
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ćwiczenia na stronie 45.     Wf- Ćwiczenia ruchowe dla 

dzieci. Mały Sportowiec w DOMU  
https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds  

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. 

29.05.2020 

  Temat: Moja mama jest  wspaniała. 

Na podstawie wiersza  „Najczerwieńszy kubek” 

wykonaj ćwiczenia  na stronie 46-47.  Prześlij zdjęcie 

strony 46. 

W-F w DomU - Zabawy ruchowe z BALONEM 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk  

 Rozwiązujemy zadania 

 Ćwiczenia   3,4,5 str. 60 

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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