
Klasa II b 

 Temat tygodnia „ Każdy może zostać sportowcem” 

Poniedziałek  11.05.2020 r. 

Temat: Igrzyska olimpijskie.  

Naucz się pięknie czytać czytanki ze str. 18 

Odszukaj w tekście informacje mówiące o tym czym są 

igrzyska olimpijskie i jakie są symbole igrzysk.  

Zapisz w zeszycie wyrazy umieszczone na marginesie w 

podręczniku str. 19 : Wielka litera w nazwach mieszkańców 

państw.  

Liczby trzycyfrowe- poćwicz w domu odczytywanie liczb 

oraz ich zapisywanie. 

KP wybrane ćwiczenia str. 20-21, KM wybrane ćwiczenia str. 

12-13 

Praca domowa. 

Narysuj ilustrację do utworu muzycznego - Fryderyk Chopin 

Polonez A-dur ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss - kliknij 

Wtorek 12.05.2020 r. 

Temat: Igrzyska paraolimpijskie. 

Przeczytaj fragment artykułu z gazety sportowej. Podręcznik 

str. 20. Czego możesz dowiedzieć się z tekstu? 

KP ćw. 1 i 2 str. 22, KM wybrane ćwiczenia str. 16-17 

https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss


Praca domowa 

Zapisz w zeszycie z matematyki ćw. 2 i 3 str. 87 -podręcznik. 

Wykonaj medal . Wzór KP str. 23 

Środa  13.05.2020 r. 

Temat: Sport to zdrowie. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 22-23. Odpowiedz na 

pytania do tekstu. 

KP wszystkie ćwiczenia str. 24-25, KM wybrane ćwiczenia str. 

18-19 

Praca domowa  

Zapisz w zeszycie z j. polskiego kilka zdań o tym, jak dbasz o 

swoją kondycję fizyczną. Pomogą Ci w tym pytania z 

podręcznika ćw. 2 str. 21.  

Czwartek 14.05.2020 r. 

Temat: Czy zawsze trzeba wygrywać? 

Dzisiaj moi drodzy uczniowie Listy od Hani i Henia  

Poproś rodzica o przeczytanie listu Henia pt. „ Zawody” 

podręcznik str. 24-25 

Świat wartości 

szacunek, życzliwość, empatia, wspólnota, współpraca, 

współodpowiedzialność 

Zastanów się co oznaczają te słowa, możesz zainspirować 

ciekawy temat do rozmów z rodzicami. 



KP ćw. 1 i 2 str. 2,  KM wybrane ćwiczenia str. 22-23 

Praca domowa  

KP ćw. 3 i 4 str. 27 

Piątek 15.05.2020 r. 

Temat : Klasowe igrzyska sportowe. 

Przeczytaj wiersz pt. „Wyścig w workach” str. 26. Zwróć 

uwagę na właściwą intonację i znaki przestankowe.  

KP ćw. 1,2,3 str. 29 ćw. 4 i 5 dla chętnych 

 

Wychowanie fizyczne. 

W tym tygodniu troszkę inaczej niż zawsze: 

 spacery i jazda na rowerze.  

( w miejscach bezpiecznych oraz z opiekunami) 

Każda aktywność jest dobra dla zdrowia.   

Być może spotkamy się gdzieś na spacerze.  

 

Powodzenia, pracujcie systematycznie. Czekam na zdjęcia 

waszych prac.  

 

 


