
Zadania  do wykonania dla klasy 2B  w dniach od 27. 04 do 30.04.2020r.  

hen63@o2.pl 

data Edukacja polonistyczno-środowiskowa Edukacja  matematyczna 

Pn. 

4.05..2020 

Dbamy o 

nasze 

środowisko. 

Temat: Jak uniknąć  pożaru  i innych niebezpiecznych 

sytuacji? Zobacz filmik pt.” Jak bezpiecznie korzystać 
z  urządzeń elektrycznych”   
https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY   
lub  „Nie taki prąd straszny”  
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ  
Wykonaj ćwiczenia 3,4,5 na stronie 8,9 w 

ćwiczeniach. Wykonaj ćwiczenia  1,2,3 w 

podręczniku na stronie10  oraz Potyczki 

Ortograficzne na  str.48. ćw. 5 

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

 Pośpiewaj piosenkę „Cztery żywioły” 

https://www.youtube.com/watch?v=nC2eTwD0MTA 

Dodajemy i odejmujemy 

Oblicz  w zeszycie wg wzoru: 

85+ 6= 85+ 5+1= 90 + 1 = 91 

64 +8 = 

49 + 7= 

85 -   6 = 85  - 5 – 1 =  80 – 1 = 79 

54 - 8= 

94 – 9= 

Ułóż  i zapisz w zeszycie  po 3 podobne  

przykłady na dodawanie i odejmowanie.  

Wt. 

5.05.2020 

 

  Napisz w zeszycie temat: Dbamy o nasze otoczenie 

    Przeczytanie opowiadania „ Dwa worki wstydu” i 

ustne udzielenie odpowiedzi na pytania pod tekstem. 

w Podręczniku na stronie  11    Pod tematem  

odpowiedz  pisemnie na pytanie 4   na stronie 11 w 

Podręczniku cz.4.  Przeczytanie  informacji po 

tekstem  o uczciwości i omówienie z dzieckiem 

przykładowych postaw uczciwości i nieuczciwości. 

Jak  postępuje  człowiek uczciwy? 

 Utworzenie synonimów  wyrazu  uczciwość w 

zeszycie: słowny, przyzwoity, porządny, rzetelny, 

solidny i ułożenie z nimi  i zapisanie w zeszycie zdań 

Ułożenie opowiadania w ćwiczeniach na stronie 10 

Wf 

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

 

Dodajemy i odejmujemy 

Oblicz  w zeszycie wg wzoru: 

86+ 7= 86+ 4+3= 90 + 1 = 91 

56 +8 = 

49 + 7= 

85 -   7 = 85  - 5 – 2 =  80 – 2 = 78 

44 - 8= 

63 – 9= 

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. 

6.05..2020 

 Temat: Ze starego - nowe.                            filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ  

Przeczytanie tekstu „Marsz do kosza” w Podręczniku  
na str.12 i  ustne udzielenie odpowiedzi na pytania 
pod tekstem. Wykonanie  ćw,1,2,3,4,5 na str.11-13 

Dodajemy i odejmujemy 

44- ….= 38      76 - ….= 65    

   33+ …..= 41   58 + …..=  66   

 Oblicz w zeszycie i dopisz  po 3 swoje 

https://www.youtube.com/watch?v=xqVym7AjIFY
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ
https://www.youtube.com/watch?v=iJdgErtfSzo
https://www.youtube.com/watch?v=nC2eTwD0MTA
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=zleExE18fqQ


Zaprojektuj wykonaj instrument perkusyjny  z  
materiałów odpadowych. 

z. komputerowe;  Ćwicz pisanie na klawiaturze na  
podanych stronach WWW. 
http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-wielka-litera  

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

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/ 

Czw. 

7.05.2020 

 

 

 

 

 

Temat: Ze starego – nowe. 

 filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY 
lub https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-
RyaLs   Ułóż  w zeszycie zdania   - hasła zachęcające 
do segregowania odpadów ( przynajmniej 4) 

Plastyka  - Wykonaj projekt plakatu zachęcający do  
segregowania  odpadów 

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

Naucz się śpiewać  piosenkę „Świat woła o pomoc” 

wybierz  sobie jedną z wersji, która Ci się bardziej 

podoba. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hw4QPTH-juw  

lub  

https://www.youtube.com/watch?v=Sm4DI2oUkqs  

Dodajemy i odejmujemy 

Oblicz:  …..-  6= 38      …...-9-  65    

  ….-9.= 48    …..-7   66   

 Zapisz w zeszycie i dopisz  po 2 swoje 

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/ 

Pt. 

8.05.2020 

  Temat: Dzień odkrywców 

Obejrzenie  filmu  pt. 10 sposobów na ochronę 

środowiska. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Py9h5C5bxY 

lub  Dzień Ziemi  - jak dbać o naszą planetę 

https://www.youtube.com/watch?v=WqBB4CXrZwM  

 Odpowiedz na pytanie – co to jest ekologia i  w jaki 

sposób  dbasz o środowiska? Zapisz je w zeszycie. 

Wykonaj ćwiczenia 1-4  w ćwiczeniach na str.14-15. 

 

Rozwiąż zadanie i ułóż podobne. Uwaga 
zamiana  złotego na grosze. 

 Kasia miała  7 zł.   Za  lizaka zapłaciła 2 zł i 40gr. 
Ile otrzymała groszy? 

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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