
Zadania  do wykonania dla klasy 2B  w dniach od 1.06.2020  do  5.06.2020r. 

data Edukacja polonistyczno-środowiskowa Edukacja  matematyczna 

Pn. 
1.06.2020 

W krainie  

fantazji 

Temat: Kim będę kiedy będę dorosły?  

https://www.youtube.com/watch?v=qxfLdRuti-E  

Próba odpowiedzi na  pytanie zawarte w  temacie – 

plany zawodowe dziecka.  Głośne czytanie wiersza  
„Magister uśmiechów” str.35 i ustne odpowiedzi na 

pytania pod  wierszem. Wykonanie ćwiczeń na str. 

48-49. 

Dodajemy i odejmujemy.  Ćwiczenia  

matematyka  cz.2 str.60  

Matematykę można podwiczyd 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. 

2.06.2020 

 

Temat: Fantazja ubarwia świat 

 Głośne przeczytanie wiersza „ Na wyspach 

Bergamutach”  na str.37 i ustne  udzielenie  
odpowiedzi  na pytania do tekstu. Wykonanie 

ćwiczeń na str.50-51. Ćwiczenie 4  dla chętnych. 

 

Wykonaj ćwiczenia  na stronie 61.  

Matematykę można podwiczyd 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. 

3.06.2020 

 

 Temat :  Dzień odkrywców. 

  Sprawdź siebie!  Wykonaj ćwiczenia na stronach 

52-53. Prześlij zdjęcie 

Wf Ćwiczenia ogólnorozwojowe  

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

Rozwiązujemy zadania.  Wykonaj ćwiczenia na 

stronie 62. 

Matematykę można podwiczyd 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. 

4.06.2020 

Różni a 

tacy sami 

 

 

 

 

 

Temat: Święto wszystkich dzieci   

  Przeczytanie  tekstu „ Poznajmy się” na stronie 38-
39 i udzielenie  ustnej odpowiedzi na pytania  pod 

tekstem. Zwrócenie uwagi na pisownię  nazw państw 

ich mieszkańców wielka literą ( podręcznik str.40) 
Wykonanie ćwiczeń na stronie 54 i 55.  Przesłanie 

zdjęcia strony 55. 

 Ilustracja marzeń- praca plastyczna dowolna 

techniką 

 Wf- ćwiczenia zręcznościowe dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=kyWgax1WriM  

 Dodajemy i odejmujemy-  rozwiązujemy 
zadania- obliczenia pieniężne  

 Wykonaj dwiczenia na stronie 63. 

    Matematykę można podwiczyd 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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Pt. 

5.06.2020 

  Temat: Każdy z nas jest inny 

 Zapoznanie się z tekstem „ Każdy jest ważny”  na 

stronie 41 i ustne udzielenie odpowiedzi na pytania 

pod tekstem. Wykonanie ćwiczeń na str.56-57. 

W-F w DomU – Ćwiczenia oddechowe 

https://www.youtube.com/watch?v=FzW qSxHnr04 

 Rozwiązujemy zadania 

 Ćwiczenia   str. 64 

Matematykę można podwiczyd 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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