
Klasa II b 

Temat tygodnia „ Wielkanoc” 

Poniedziałek 06.04.2020 r. 

Temat: Wielkanocny czas. 

 KP ćw.1 i 2 str. 80, KM ćw. 1,2,3,4 str. 60-61 

ZAPAMIĘTAJ  1kg to 100 dag 

Praca domowa  

Napisz w zeszycie życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych dla 

koleżanki lub kolegi. Pamiętaj o nagłówku (wyrazy w nagłówku 

piszemy wielkimi literami), treści życzeń oraz podpisie. 

Naucz się pięknie czytać czytanki z podręcznika str. 74 

Wtorek 07.04.2020 r. 

Temat: Wielkanocne zabawy. 

 Przeczytaj tekst z podręcznika „ Wielkanocne zabawy” str.78  

KP ćw.1,2,3 str. 82 i 83 KM ćw. 2,3,4,5,6 str. 64 i 65 

Praca domowa  

KP ćw. 4 str. 83 KM ćw. 1 str. 64 

Zapoznaj się z piosenką pt. „Wielkanocna piosenka”. Spróbuj ją 

zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw – kliknij 

Wielkanocna piosenka 

1. Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody 

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw


w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś. 

 

2. Czas ciepłe kurtki w szafie schować 

i w naftaliny ukryć świat. 

W szufladzie zaśnie czapka zimowa, 

narty i sanki pójdą spać. 

Bocian powrócił na swe gniazdo, 

już leśnych kwiatów czujesz woń. 

A słońce świeci mocno, jasno 

i żabi rechot słychać z łąk. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane 

Środa 08.04.2020 r. 

Temat: Tradycje i zwyczaje wielkanocne .   

Obejrzyj filmiki opowiadające o tradycjach, zwyczajach i zabawach 

wielkanocnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY - kliknij 

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U - kliknij 

Praca domowa 

Wykonaj kartkę na Wielkanoc. 

Ćwicz tabliczkę mnożenia do 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=atNZ4O5iuho -kliknij 

Powodzenia, pracujcie systematycznie. Czekam na zdjęcia 

waszych prac.  

https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=atNZ4O5iuho


Kochani życzę Wam i Waszym rodzinom spokojnych i zdrowych 

Świąt Wielkanocnych.  

 


