
Klasa 2 a VII tydzień – 27.04 – 30.04.2020r. 
 
Nadal ćwiczymy tabliczkę mnożenia do 100 ! 
Utrwalić tabliczkę mnożenia do 50, sprawdzę! ☺ 
 
 
                                                                                                                                                               

Poniedziałek 27.04.2020r.
 

 

Temat:Poznajemy lekturę. 
 
Wysłuchajcie tekstu lektury „Nic w Ogrodzie” Danuty Parlak  (fragment książki „Kapelusz 
Pani Wrony”). 
Poproście rodzica o przeczytanie go, podręcznik str. 70-73 
 

Wykonajcie zadania z kart pracy polonistycznych strona 76-77 KP. 
Dowolne zadania matematyczne str 72-73 KM 
 

Pr. Domowa 
 

Do zeszytu w linię przepiszcie informacje na temat lektury z ćwiczenia 1 str. 76 KP 
 
Zabawa ruchowa „Od stóp do głów” 
   (Zabawę można przeprowadzić na stojąco lub na siedząco. Dzieci wykonują ruchy, o 
których mowa w tekście . 
 
Czoło marszczy się na wszystkie strony, 
oczy mrugają – to grymas jakiś szalony. 
Po całej twarzy wędrują usta, 
głowa się kiwa, jakby była całkiem pusta. 
Barki kółka w powietrzu zataczają, 
a dłonie cicho, cichutko klaskają. 
Stopy tupią bez przerwy, aż się brzuszek boczy. 
A teraz stań cichutko i zamknij oczy. 
 
Wtorek 28.04.2020r. 
 

Temat : Nic w Ogrodzie. 
 
Porozmawiajcie z rodzicami o bohaterach lektury. Narysujcie w zeszycie w linie bohatera, 
który Wam się najbardziej podobał. Prześlijcie zdjęcie. ☺ 
 

Dowolne zadania z kart pracy matematycznych str.74-75 KM. 

 
A teraz dbamy o formę – rytmiczna rozgrzewka:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


Środa 29. 04..2020r. 
 

Temat: Przyroda wokół nas. 
 
Dziś proponuję rozpocząć dzień od obejrzenia filmu, a dowiecie się jakie gatunki drzew 
rosną  w Polsce: 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4G-Cj9vqE  
Wypiszcie do zeszytu do przyrody nazwy drzew jakie pojawiły się w filmie, oczywiście 
nazwy polskie. Prześlijcie zdjęcie ☺ Kto potrafi narysować liść każdego drzewa - zachęcam! 
 

Dowolne ćwiczenia z kart pracy polonistycznych str. 78-79 KP. 
Trenujemy tabliczkę mnożenia ☺ 
 
Czwartek 30. 04. 2020r. 
 

Temat: Majowe święta. 
 
Kilka informacji na temat majowych świąt: 
 1 maja – Święto Pracy   
 
2 maja -  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej       

(flaga biało- czerwona)                                                
 
3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja   
 
(zapiszcie to w zeszytach w linię i narysujcie flagę) 
 
Wykonajcie kartę pracy o Polsce, którą otrzymaliście z nowymi książkami i prześlijcie 
zdjęcie. ☺ 
 
Przypomnijcie sobie nasze symbole narodowe. 
Zaśpiewajcie hymn narodowy -  „Mazurek Dąbrowskiego” – pamiętajcie o właściwej 
postawie podczas śpiewania i słuchania hymnu.  

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ  

 

Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu o polskich symbolach narodowych. 
"Polak Mały!"  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA 
 

Dowolne ćwiczenia dodatkowe str. 88 - 97 z kart pracy KP (do wyboru). 
Utrwalajcie tabliczkę mnożenia do 100. ☺ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4G-Cj9vqE
https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ
https://www.youtube.com/watch?v=FJ83BRqFPBA


Dla chętnych! 
Wykonajcie (w miarę możliwości)  na komputerze  rysunek związany z Polską (dowolna 
forma i sposób wykonania) i poproście rodziców o przesłanie go  na mojego maila jako 
załącznik  anita – okonska@wp.pl ( termin przesyłania dowolny) 
 
 

Dużo odpoczywajcie i przebywajcie na świeżym powietrzu, dbajcie o siebie☺ 
 
 
Przy kłopotach dzwońcie do mnie lub piszcie chętnie wyjaśnię, 
pomogę, sprawdzę! Pozdrawiam ☺ 
 

mailto:okonska@wp.pl


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

POWODZENIA 
☺ 


