
Klasa 2 a XII tydzień        1. 06– 5.06.2020r. 

 
Nadal ćwiczymy tabliczkę mnożenia do 100 ☺ 
 
 W tym tygodniu nie zadaję Prac Domowych, bo 
jest najpiękniejsze święto, na które dzieci bardzo 
czekają, więc prezent ode mnie ☺                             
(jeżeli ktoś będzie miał ochotę czymś się 
pochwalić, to chętnie zobaczę Waszą pracę) 
 

 Poniedziałek 1.06.2020r. 
 

Temat: Dzień Dziecka. 

 

  
 

A oto moje życzenia dla Was - kliknij 

https://www.youtube.com/watch?v=V40mDOBZXHg 

WASZA  PANI ☺ ( bardzo za Wami tęsknię) 

Kochani, dziś Wasze Święto więc nie ma żadnych zadań do wykonania! 

Posłuchajcie piosenki (w załączniku), spędźcie ten czas z rodziną, pobawcie 
się, a może rower, rolki lub spacer i lody! ☺ 

            

 Dziś Wy decydujecie, co będziecie robić i jak spędzicie ten dzień. UDANEJ 
ZABAWY! 



 

 

 

 

 

 



Wtorek 2.02.2020r. 
 

Temat: Dzień Dziecka w różnych krajach. 

 

Zapoznajcie się z wiadomościami w podręczniku str. 39, a dowiecie się jak i 
kiedy obchodzi się Dzień Dziecka w innych krajach. 

Czytamy tekst „Dzień Dziecka” podręcznik str.40-41. Odpowiedzcie na pytania 
pod czytanką str.41. 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.36-37 KM 

polonistycznych str. 42-43 KP.  
 
A teraz troszkę poćwiczymy! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

 
Śpiewamy piosenkę „Bo wszystkie dzieci nasze są” (nagranie w załączniku) 
 
 
Środa 3.06.2020r. 
 

Temat: Podróżowanie. 

 
Warto ich znać – Jan Paweł II, wspaniały człowiek! (zapoznajcie się z tekstem str. 
43) 
Czy lubicie podróże? Ja bardzo, chociaż zawsze chętnie wracam do swojego domu. 

Przeczytajcie tekst pt. „O ludziku podróżniku” A. Gajewskiej str. 44-45 podręcznik, 
a dowiecie się jak to było z podróżą Ludzika. 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.38-39 KM 

polonistycznych str. 44 KP. 

Zrób to sam! (lub z pomocą rodzica) ORIGAMI – ŁÓDKA , instrukcja strona  

45 KP  
A teraz ćwiczenia odprężające: 
- podskoki 
-skłony 
-pajacyki 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U


-przysiady 
-skręty tułowia 
-wymachy rąk 
 
 
Czwartek 4.06. 2020r. 
 

Temat: Kontynenty. 
 
Zapoznajcie się z ilustracjami i tekstem w podręczniku str.46-47.  
 
Zapiszcie w zeszycie do przyrody co to jest kontynent i wypiszcie wszystkie 
kontynenty na Ziemi ( podręcznik str. 46). 
Napiszcie, który kontynent chcielibyście zwiedzić i dlaczego? 
 
Dowolne zadania z kart pracy matematycznych str. 40-41 KM (wracamy 
do tabliczki mnożenia) i polonistycznych str. 46-47 KP. 
 
 
Piątek 5.06.2020r. 

 

Temat: Poznajemy lekturę. 
 
Poproście rodzica o przeczytanie fragmentu książki „Afryka Kazika” – „Ciemne 
okulary”. Uzupełnijcie metryczkę książki (ćwiczenie 1 KP) i zapiszcie ją w 
zeszycie w linię. Zapamiętajcie wyrazy z „h” na str. 49 w podręczniku i napiszcie 
je w zeszycie w linię. 
Dowolne ćwiczenia polonistyczne str.48-49 KP 

Ćwiczcie tabliczkę mnożenia! 

 
Pamiętajcie o zdrowym odżywianiu i o przebywaniu na świeżym powietrzu, 
spacery w lesie, bieganie, jazda na rowerze, rolkach czy hulajnodze sprawią, 
że będziecie zdrowi! 
 
Możesz bawić się z rodzicem lub rodzeństwem. ☺ 
 
Jestem z Was bardzo dumna. Życzę zdrowia ☺ 
 
 
 
 



Przy kłopotach dzwońcie do mnie lub piszcie chętnie wyjaśnię, 
pomogę, sprawdzę! 
 

POWODZENIA 
☺ 

 
 
     

 
 


