
Klasa II b 

 Temat tygodnia „ Rodzinne świętowanie” 

Utrwalamy tabliczkę mnożenia. 

Poniedziałek  25.05.2020 r. 

Temat: Nasza mama czarodziejka. 

Poproś rodzica lub sam przeczytaj fragment książki „ Czar dla 

mamy” podręcznik str.36-38. Odpowiedz na pytania do tekstu 

str. 38. 

KP 3,4 str. 39, KM wybrane ćwiczenia str. 30-31 

Przypomnij sobie piosenkę pt: „ Kocham Cię, Ti Amo…” 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA –kliknij 

1. Usiądź mamo przy mnie blisko 

I posłuchaj tych słów, 

Ty z pewnością znasz to wszystko, 

Jednak powiem to znów. 

 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

2. Popatrz mamo w moje oczy 

Ujrzysz w nich miłość mą. 

Nawet bardzo późno w nocy 

Śpiewać będę Ci to. 

 

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime 

I nie pytaj mnie dlaczego tak jest 

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 

Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 

 

Praca domowa 

https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA


Na podstawie tekstu z podręcznika wykonaj ćw. 1 i 2 str. 38 

KP 

Nagraj swoje wykonanie piosenki pt.” Kocham Cię, Ti 

Amo…” 

Wtorek 26.05.2020 r. 

Temat: Nasza mama czarodziejka. 

Naucz się pięknie czytać czytanki pt.” Dzień Smoka” 

podręcznik str. 74. 

KP ćw. 5,6 str. 40, KM wybrane ćwiczenia str. 34-35 

Praca domowa 

Wykonaj czarodziejską różdżkę. Prezent dla mamy. Wzór KP 

str. 41 

Zapisz i oblicz w zeszycie z matematyki zadanie 2 i 3 str. 88 z 

podręcznika. 

Środa  27.05.2020 r. 

Temat: Ćwiczymy ortografię. 

Zadanie ortograficzne online. Sprawdź się ! 

https://dyktanda.online/app/dyktando/24 - kliknij 

Przepisz do zeszytu z języka polskiego tekst, uzupełnij 

trudność ortograficzną kolorem zielonym. 

 „Czyja pomoc lepsza” 

W pałacu był du__y bałagan. Ksią_ki le__ały na podłodze, __brania 

na ł__żku. Kr__l poprosił c__rki, żeby pomogły mu w sp__ątaniu. 

Kr__lewna Alina włączyła adapter, a Nina telewizor. Ewelina 

https://dyktanda.online/app/dyktando/24


poukładała  __eczy i posprzątała swój pok__j. Tylko ona pomogła w 

po__ądkach. 

Praca domowa 

Napisz 3-4 zdania w zeszycie z języka polskiego - Za co 

kochasz swoją mamę? Możesz użyć wyrazów z ramki. 

rozumie, pomaga, całuje, troszczy się, pociesza, doradza, pilnuje, 

martwi się, wspiera mnie, zachęca, dba o mnie, pielęgnuje, dogadza, 

opiekuje się, zamartwia się, niepokoi się, dodaje otuchy, dopinguje, 

przytula mnie, tuli, kocha, denerwuje się, martwi się 

 

Czwartek 28.05.2020 r. 

Temat. Dodajemy i odejmujemy . 

Wykonaj zadania w zeszycie z matematyki, napisz odpowiedz. 

Zad. 1. W Sali kinowej było 450 miejsc siedzących. Widzowie 

zajęli już 210 miejsc. Ile miejsc pozostało wolnych? 

Zad. 2. Filip dostał na urodziny 250 zł, razem z mamą poszedł  

do sklepu i kupił wymarzoną grę za 160 zł. Ile pieniędzy 

zostało Filipowi? 

 Gra matematyczna. Sprawdź się! 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35 -  kliknij 

Praca domowa 

ćw. 1 str. 90 - podręcznik. Zadanie zapisz w zeszycie z 

matematyki. 

Piątek 29.05.2020 r. 

Temat : Wirtualny teatrzyk. 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35


 Dzisiaj nie uzupełniacie ćwiczeń, nie piszecie również w 

zeszytach. Ten czas wykorzystajcie na przygotowanie 

wirtualnego teatrzyku. Wasze zadanie: 

Połączcie się ze sobą online w grupach, tak jak na zajęciach. 

Wymyślcie krótką scenkę ze znanej bajki np.” Jaś i Małgosia” 

„ Czerwony Kapturek”, „ Pinokio”, mile widziane stroje, 

oczywiście z materiałów, które macie w domu. Mogą być 

zabawne, chodzi o waszą kreatywność. Ustalcie role dla 

każdej osoby z grupy. Czas do 15 min.  

W przyszłym tygodniu w środę przedstawicie mi swoje 

pomysły w trakcie rozmowy oline, ja postaram się Was nagrać 

a filmiki zmontować. Oczywiście służę pomocą i radą. Życzę 

wam miłej zabawy i już nie mogę się doczekać efektów 

waszej pracy. 

 

Wychowanie fizyczne. 

Każdy trening i ćwiczenia zacznij od rozgrzewki: bieg w 

miejscu, skłony, pajacyki, wymachy rąk, krążenie bioder. 

Ćwiczenia w domu z piłką 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mXFYcqwQ&t=201s – kliknij 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 - kliknij 

 

Pamiętajcie, każde ćwiczenia i zabawy wykonujcie w obecności 

rodzica. 

Bardzo ładnie pracujecie. Trzymam za Was kciuki. Czekam na 

zdjęcia waszych prac. 

https://www.youtube.com/watch?v=DQ0mXFYcqwQ&t=201s
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

