
Klasa II b 

Temat tygodnia „ W ogrodzie” 

Poniedziałek  20.04.2020 r. 

Temat: Zwierzęta w ogrodzie. 

Poproś rodzica o wspólne przeczytanie inscenizacji z 

podręcznika pt. „Kto zjadł sałatę” str. 62-64 

 KP ćw. 1,2,3 str. 70 KM  ćw. 1,2,3,4 str. 54  

W zaproszeniu odpowiadamy na pytania: Kto zaprasza? Kogo 

zaprasza? Na co zaprasza? Gdzie zaprasza ? Na kiedy 

zaprasza? 

Praca domowa  

KP ćw. 4 str. 71 KM ćw. 6,7 str. 55 dla chętnych ćw. 8  

Wtorek 21.04.2020 r. 

Temat: Historia pewnej rośliny. 

Przyjrzyj się ilustracji ze strony 65. Odpowiedz na pytania  : 

Jak zbudowany jest tulipan? Które jego części znajdują się 

pod ziemią, a które nad nią? 

KP 1,2,3 str. 72 KM ćw. 1,2,3 str. 56 

Praca domowa  

Przepisz do zeszytu (w ramce) wyrazy ż niewymiennym 

umieszczone na marginesie - podręcznik str. 65. Wybierz trzy 

wyrazy i ułóż z nimi krótkie zdania - zapisz je w zeszycie. 

Narysuj pod ramką  tulipana i podpisz jego części. 



Środa  22.04.2020 r. 

Temat: Historia pewnej rośliny. 

Naucz się piękne czytać. Tekst z podręcznika str. 66-67. 

KP 4,5 str. 73 KM 4,5,6 str. 57 

Utrwalanie tabliczki mnożenia do 100. 

Praca domowa  

Praca plastyczna. Namaluj farbami pracę pt. „ Wiosenne 

kwiaty” 

Czwartek 23.04.2020 r. 

Temat: Niezwykłe ogrody. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 68. Poszukaj informacji o 

ogrodach w stylu japońskim, chińskim, włoskim. Czym się 

one charakteryzują? 

KP ćw. 1,2 str. 74  KM wybrane ćwiczenia str. 58-59 

Praca domowa  

Praca techniczna. Wykonaj motyla z materiałów dostępnych w 

domu. Wzór w KP str. 75 

 

 Piątek 24.04.2020 r. 

Temat: Nic w ogrodzie. 

Poproś rodzica o przeczytanie fragmentu książki pt. „Kapelusz 

Pani Wrony” podręcznik str. 70-73. Odpowiedz na pytania ze 

str. 73. 



KP ćw. 1,2,3,4 str. 76-77  

Wychowanie fizyczne 
Pamiętaj aby każdy trening zacząć od kilkuminutowej rozgrzewki. 

Ćwiczenia wykonuj w obecności rodzica.  

 

W tym tygodniu ćwiczenia na ludowo  

Przesyłam film z podstawowymi krokami krakowiaka. Wykonaj 

taniec na miarę własnych możliwości. 

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

Czekam na filmiki.   

Powodzenia kochani, pracujcie systematycznie. Czekam na 

zdjęcia waszych prac. Proszę pisać lub dzwonić jeśli 

napotkacie jakieś trudności.  

 

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

