
dla klasy 2b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 5 - pośw
iąteczny - 15.04-17.04.2020
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 Środa   Temat: Przyjaźń – 
najcenniejszym skarbem
CZYTANIE  rozdziału „Zaginięcie Poli” 
(Podręcznik „Ala i Adam na tropach
zaginionego skarbu”, str. 142-144)
OMÓWIENIE  tekstu. Nazwij  emocje Ali i 
Irenki.
CECHY PRAWDZIWEGO 
PRZYJACIELA. Napisz kilka zdań na 
temat (klucz): „Przyjaźń jest 
najcenniejszym skarbem?”.
DODAWANIE I ODEJMOWANIE liczb 
dwucyfrowych, zadanie tekstowe 
(Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 
2, str. 40).
ZAJĘCIA RUCHOWE. Zabawy 
zręcznościowe z piłką: chwyty, rzuty, 
podania.
Czwarek:   Temat: Mój przyjaciel
 Napisanie pytań, na które „Waleczne 
Serca” nie znają odpowiedzi. 
Wyjaśnienie,
o jakiej zasadzie „Walecznych Serc” 
zapomniały Ala i Irenka (Ćwiczenia 
„Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 45).
Odpowiedz sobie na pytanie:  „Czy 
potrafisz być prawdziwym przyjacielem?”
Napisz notatkę na temat "Mój przyjaciel"
Wykonaj portret swojego przyjaciela( lub 
przyjaciół).
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Piątek:   Temat: Wiosna
Samodzielne wyszukiwanie informacji na 
temat wiosny (np.kalendarz, oznaki..)
ZADANIA TEKSTOWE związane ze 
sklepem. Obliczanie wagi zamówionych 
towarów, wartości zakupów, reszty itp. 
(Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 
2, str.-39).
NOTATKA O WIOŚNIE. Samodzielne 
redagowanie notatki ma temat wiosny na 
podstawie zebranych informacji, z 
wykorzystaniem ilustracji i zdań 
(Ćwiczenia „Dziennik badacza świata”, 
str. 38-39, „Wycinanki”, karta Wiosna)

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Obejrzyj 
prezentację. Narysuj i wyslij na podany 
adres, obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

https://view.genial.
ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89
/presentation-jezu-ufam-tobie-
katecheza-o-milosierdziu-kl2?
fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0g
qKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC
590rSAcHbO_IXer-c

Można nauczyć się nowej piosenki 
zespołu Małe TGD :)

https://www.youtube.
com/watch?
v=1m3hc2X9_1E

j. angielski magda.watts.
mw@gmail.com

Tym razem ćwiczymy głośnie czytanie 
tekstu. Wysłuchaj i przeczytaj historyjkę z 
podręcznika ex. 9 p. 68 , a następnie 
poproś rodziców, aby nagrali jak czytasz 
tę historyjkę i prześlijcie filmik na mój 
adres e-mail. GOOD LUCK :)

link do wysłuchania historyjki

j. angielski magda.watts.
mw@gmail.com

Tym razem ćwiczymy głośnie czytanie 
tekstu. Wysłuchaj i przeczytaj historyjkę z 
podręcznika ex. 9 p. 68 , a następnie 
poproś rodziców, aby nagrali jak czytasz 
tę historyjkę i prześlijcie filmik na mój 
adres e-mail. GOOD LUCK :)

link do historyjki z książki
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