
dla klasy 2b wychowawczyni: 

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające
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nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela2b tydzień I 16.03-20.03

j. angielski

Przeczytaj na głos historyjki z modułu 5 - 
zapamiętaj pisownię nowych słów oraz 
przyimków miejsca (on, in under)

czytanie zostanie sprawdzone na 
lekcji po powrocie do szkoły

Poprzez dziennik 
elektroniczny M. Watts

religia
Narysuj koszyczek wielkanocny lub palmę 
wielkanocną

odpowiedz na pytania: dlaczego 
niesiemy palmy do kościoła? co 
znaczą poszczególne artykuły w 

koszyczku wielkanocnym?
katechezasp363@gmail.

com Katarzyna Kołodziejczuk
edukacja polonistyczna Czytanie tekstu z podręcznika str. 94-97

 ćwiczenia str. 98-99 Diennik elektroniczny
edukacja matematyczna ćwiczenia str. 19 mailowo
edukacja plastyczna malowanie farbami "Morza i oceany"

eduacja polonistyczna
Bohaterowie podręcznika "Ala i Adam" 
charakterystyka postaci, Jolanta Witczak
Pisanie listu do ulubionej postaci z 
podręcznika

edukacja techniczna
Przygotowanie plakatu "Mój ulubiony 
bohater"

edkacja matematyczna Rozwiązywani zadań tekstowych str. 20-21

zajęcia z informatyki Zadania z klasy 2 www.pisupisu.pl kontakt przez dziennik Agnieszka Szałaj
www.matzoo.pl

edu polonistyczna/plastyczna

Stworzenie własnego słownika 
ortograficznego ( na kartkach A4 rysujemy 
kolejno jak najwięcej przedmiotów 
zawierających litrę : rz, ż, h, ch, u, ó, si, ś, 
zi, ź, ni , ń)  na drugiej stronie tworzymy 
notakę z zasadami pisowni danej litery. To 
12 kartek -1 kartka to jedna litera - praca 
rozłożona na 2 tygodnie. Czytamy lektury: 
"Drzewo do nieba", "Afryka Kazika". 
Piszemy list do swojego kolegi.

Słowniki będą sprawdzone i 
wykorzystywane na zajęciach.

edu matematyczna

Powtarzamy i ćwiczymy mnożenie i 
dzielenie do 50. Powtarzamy: liczby 
rzymskie, odczytywanie zegara, obliczenia 
kalendarzowe, odcinki.  . Kartkówka po powrocie

http://www.pisupisu.pl
http://www.matzoo.pl
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edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek 16.03.2020                  
Wykonanie kolejnych kart do słownika 
ortograficznego. Na kartce A4 piszemy 
literę ż i wokół niej rysujemy przedmioty z 
tą literą (na początku, w środku, na końcu). 
Na odwrocie tworzymy notatkę  zasadach 
jej pisowni. W kolejnych dniach kolejna  
litera.
Czytamy lekturę "Drzewo do nieba". 
Przygotowanie pytań (>7) do wywiadu z 
osobami dorosłymi na temat: "Co to jest 
szacunek?."
Utrwalamy mnożenie i dzielenie (x2 i  x3)
Codziennie ćwiczymy obliczenia zegarowe, 
kalendarzowe, liczby rzymskie, dodawanie, 
odejmowanie do 100 - po powrocie 
odbędzie się sprawdzian poprawkowy 
(semestralnego).
Codziennie czytamy lektury.                                                         
Wtorek: Wykonanie kolejnej karty słownika 
"rz".
Stworzenie notatki w zeszycie z wywiadu o 
szacunku.
Zapisujemy w zeszycie cel: wiem co to 
oznaczy szacunek. Data.
Notatka do wyrazu SZACUNEK.
Mnożenie i dzielenie (x2 i x3).
Codziennie wykonujemy ćwiczenia 
gimnastyczne: rozgrzewka, skłony, 
brzuszki, podskoki, rowerek.
Praca plastyczna RYBA - wycinamy kształt 
ryby, składamy na pół i nacinamy - wzór na 
mailu ( ryba na dekorację - tablica szkolna 
).                                  Środa:    
Wykonanie karty słownika "ó"
Mnożenie i dzielenie (x4).
Stworzenie plakatu (A4) na temat 
"Szacunek".
Dodawanie liczb w zakresie 100 różnymi 
sposobami (Ćwiczenia „Na tropach
matematyki”, cz. 2, str. 27).               
Czwartek:   Wykonanie karty słownika "u" 
obrazki +  zasady pisowni.
Notatka w zeszycie:
Cel - Potrafię wyszukać na mapie morza i 
oceany oraz informacje o żeglarzach.

Wyszukiwanie na mapie i na globusie mórz i 
oceanów.
Zapisanie ich w zeszycie (pamiętaj wielka 
litera w nazwach
geograficznych). 
Czytanie o wyprawach morskich, słynnych 
żeglarzach.
„Morza i oceany” (Podręcznik „Radosne 
odkrywanie
świata”, str. 94-95).
Zapisanie notatki "Najwięksi żeglarze" - 
metodą ok zeszyt (mapa myśli).

praca z ćwiczeniami (Ćwiczenia „Dziennik 
badacza świata” str. 26,
„Wycinanki”, karta Mieszkańcy 
koralowców).                Piątek:        
Wykonanie karty słownika z literą "H" 
obrazki + zasady pisowni.
Mnożenie i dzielenie( x4 i  x5). Utrwalenie. 
Liczenie dziesiątkami i setkami (Ćwiczenia 
„Na tropach matematyki”,
cz. 2, str. 28).                      sprawdzian poprawkowy


