
18 MAJA, KLASA II 

Temat: Dbamy o nasze środowisko. 

   Zapoznaj się z tekstem inscenizacji M. Strzałkowskiej pt. „ Niewielki, ale 

śliczny wiosenny teatrzyk ekologiczny”. Wyjaśnię Ci znaczenie niektórych słów: 

ukulele – gitara hawajska (ma 4 struny), 

ekologia – nauka zajmująca się żywymi istotami i ich naturalnym środowiskiem, 

ekosystem – wyodrębniony obszar np.: las, łąka, jezioro, pole, 

dziura ozonowa – zjawisko polegające na zmniejszaniu się ilości ozonu w górnej 

warstwie atmosfery. Ozon pochłania szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe 

docierające ze Słooca na Ziemię. 

      Po przeczytaniu tekstu zastanów się , jak musimy dbad o środowisko i czego 

nie wolno robid? 

      Niestety nie przygotujemy przedstawienia dla uczniów naszej szkoły , ale 

narysuj obrazek ilustrujący ten teatrzyk. Możesz umieścid na nim transparent z 

tekstem ( przykłady znajdują się na początku inscenizacji na stronie 14). 

Następnie wykonaj dwiczenie 1 i 2 na stronie 14 oraz 3 i 4 na stronie 15. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – wykonaj zadanie 3 i 4 na stronie 66. Podwicz 

odczytywanie godzin na zegarze. Pamiętaj, że kwadrans to 15 minut. 

 

19 MAJA, KLASA II 

Temat: Mój dzieo na wsi. 

   Przeczytaj uważnie tekst R. Witka : „ Zwykły czy niezwykły?”. Jesteście 

szczęściarzami; mieszkacie na wsi, gdzie jest czyste powietrze i cudowna 

przyroda. Przyjrzyjcie się , jak wygląda zwykły dzieo Marka. Co niezwykłego 

wydarzyło się tego dnia?  

     Wykonaj dwiczenie 1 i 2 na stronie 16, dwiczenie 3 na stronie 17 oraz 4 i 5 na 

stronie 18.  



      Myślę, że nie będziecie mieli problemu z rozpoznaniem na ilustracji 

rodzajów zbóż. Możesz wpisad na YouTube: „ Rośliny zbożowe” i dokładnie 

przyjrzed się , jak wyglądają zboża na polu. Ilustracje w podręczniku znajdują się 

na stronie 18 i 19. 

    Naucz się opowiadad: Jak Marek spędza dzieo na wsi?. KONIECZNIE DWICZ 

CZYTANIE – CODZIENNIE!! 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – wykonaj zadanie 5, 6 i 7 na stronie 67. 

 

20 MAJA, KLASA II 

Temat: Jak produkowany jest chleb?  

      Obejrzyj na YouTube film: „ Od ziarenka do bochenka”. 

Przeczytaj uważnie tekst Z. Staneckiej pt. „ Od ziarenka do bochenka”. 

Następnie obejrzyj na YouTube film : Skansen w Sierpcu, czyli wiejskie życie”. 

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem („ Od ziarenka do bochenka”). 

Następnie wykonaj dwiczenie 1 na stronie 19,  dwiczenie 2 na stronie 20 oraz 4 i 

5 na stronie 21. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – wykonaj zadanie 8 i 9 na stronie 67.  

NIE ZAPOMNIJ O POWTARZANIU TABLICZKI MNOŻENIA I  DZIELENIU. 

 

21 MAJA, KLASA II 

Temat: Rz po spółgłoskach ch, w, j. 

     Wykonaj dwiczenie 1, 2 i 3 na stronie 21 ( w podręczniku). Następnie 

wykonaj dwiczenie 6 i 7 na stronie 22 (dwiczenia). Zapamiętaj koniecznie 

pisownię tych wyrazów. Napisz na kolorowych karteczkach trudne wyrazy i 

powieś je na tablicy korkowej lub w innym miejscu. Aby lepiej zapamiętad 

pisownię tych wyrazów – zorganizuj  „mokre dyktando”. Wykorzystaj wyrazy z 

„rz” z dwiczenia 1 na stronie 21. 



EDUKACJA MATEMATYCZNA – zadanie 1 i 2 na stronie 68. 

 

22MAJA, KLASA II 

Temat: Na wiejskim podwórku – lektura „ Czarna owieczka” Jan Grabowski. 

  Odszukaj na YouTube: „ Czarna owieczka” # czytajzbibliotekąwzielonkach i 

uważnie wysłuchaj. 

        Zastanów się, jakie zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie – osobniki dorosłe i 

ich potomstwo. Jakie były najciekawsze przygody bohaterów? Wyraź swoje 

zdanie o zachowaniu Metki i innych zwierząt opisanych w utworze. 

      A teraz wyjaśnię Ci, kiedy mówimy na kogoś „ czarna owca” – to osoba 

kompromitująca swoje środowisko, przynosząca wstyd rodzinie.  

„ Chodzid jak błędna owca” – chodzid nieprzytomnie, bez celu, nie móc znaleźd 

sobie  miejsca.  

EDUKACJA PRZYRODNICZA – zastanów się, jakich produktów dostarczają 

zwierzęta? ( mleko, mięso, wełna, puch, jajka). 

EDUKACJA PLASTYCZNA – wykonaj makietę wiejskiej zagrody z wykorzystaniem 

zwierzątek z plasteliny. Prześlij mi zdjęcie gotowej pracy. 

     

 


