
KLASAII  11 MAJA  PONIEDZIAŁEK 

Temat: Cztery żywioły – woda, ogieo, powietrze i ziemia. 

   Doskonale wiecie , jakie znaczenie ma w naszym życiu woda, ogieo, powietrze 

i ziemia. Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Ale ludzie powinni też zapobiegad 

powodziom. 

       Bardzo lubimy oddychad świeżym powietrzem, ale bardzo silne wiatry 

powodują ogromne zniszczenia. 

        Ogieo potrzebny jest nam do wytwarzania prądu, jednak nierozsądne 

zachowanie może spowodowad pożar. 

      „Matka Ziemia” jest źródłem życia roślin, schronieniem zwierząt. Człowiek 

uprawia rolę, wydobywa bogactwa naturalne. Ale doskonale wiemy, jak 

niebezpieczne są trzęsienia ziemi, osuwiska i lawiny błotne. Zapoznaj się z tymi 

informacjami w podręczniku na stronie 8 i 9. Odpowiedz ustnie na pytania pod 

tekstem. Wykonaj dwiczenie 1 i 2 na stronie 7 oraz dwiczenie 3 i 4 na stronie 8. 

       Myślę ,że zapamiętasz, jak należy postępowad, by uniknąd pożaru w domu 

oraz innych bardzo niebezpiecznych sytuacji. Koniecznie przekaż te informacje 

młodszemu rodzeostwu. 

Edukacja matematyczna – wykonaj zadanie 3 i 4 na stronie 64. 

Pamiętaj o ruchu na świeżym powietrzu – zorganizuj zabawy z piłką, skakanką. 

 

12  MAJA WTOREK,  KLASA II 

Temat: Rz po spółgłoskach g i k. 

    Otwórz podręcznik na stronie 10. Wykonaj dwiczenie 1. Głośno i uważnie 

czytaj tekst. Koniecznie zapamiętaj pisownię tych wyrazów. Napisz na 

kolorowych karteczkach trudne wyrazy z „rz” i powieś je np. na lodówce, 

oczywiście jeśli mama pozwoli. Następnie wykonaj dwiczenie 2. Wytęż wzrok i 

utwórz wyrazy. Z dwiczeniem 3 na pewno nie będziecie mieli problemu. 



      Żeby lepiej zapamiętad pisownię tych wyrazów, zorganizuj „ mokre 

dyktando”. Wykorzystaj tekst z dwiczenia 1. Następnie wykonaj dwiczenie 4 na 

stronie 8 i 5 na stronie 9. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – wykonaj zadanie 5 na stronie 64. 

Pamiętaj o dwiczeniu tabliczki mnożenia . 

 

13 MAJA,  ŚRODA KLASA II 

Temat: Dbamy o nasze otoczenie. 

     Zapoznaj się z tekstem pt „ Dwa worki wstydu” w podręczniku na stronie 11. 

Pod tekstem jest wyjaśnienie pojęcia: uczciwośd. Porozmawiaj z kimś dorosłym 

na ten temat np. z babcią. 

     Każdy z nas lubi osoby uczciwe, dobrze i bezpiecznie się z nimi czujemy. 

Ufamy takim ludziom. Człowiek uczciwy ma wielu przyjaciół. 

    A teraz zastanówcie się , jakie znaczenie ma czystośd i zieleo wokół nas. 

Wykonaj dwiczenie 1 na stronie 10. Naucz się pięknie czytad. 

EDUKACJA PLASTYCZNA-  narysuj podwórko swoich marzeo. 

    W miarę możliwości i pod opieką osoby dorosłej uporządkuj swoje podwórko 

lub ogród. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – wykonaj zadanie 1 i 2 na stronie 65. 

 

 

14 MAJA  CZWARTEK,  KLASA II 

Temat: Piszemy opowiadanie: Dlaczego warto byd uczciwym człowiekiem? 

    Przeczytaj jeszcze raz w podręczniku na stronie 11: Co oznacza wyraz:  

uczciwośd. Postaraj się napisad opowiadanie. Pamiętaj o wyodrębnieniu części 

Twojej wypowiedzi pisemnej: wstęp, rozwinięcie, zakooczenie. Jeśli masz 



problem, koniecznie do mnie zadzwoo. Chciałabym przeczytad i ocenid Twoją 

pracę. Najbardziej jednak chciałabym, żebyście zadzwonili do mnie i odczytali 

tekst.  

EDUKACJA MATEMATYCZNA – Narysuj w zeszycie 10 odcinków o długości: 8cm, 

3cm, 10cm, 15cm, 9cm, 17cm, 11cm, 6cm, 14cm, 5cm. 

Nazwij je, np. odcinek AB=10cm 

 

 

15 MAJA  PIĄTEK, KLASA II  

Temat:  Ze starego – nowe. 

   Doskonale wiesz, jakim problemem jest zaśmiecanie świata. Przeczytaj 

uważnie wiersz M. Brykczyoskiego: „ Marsz do kosza” na stronie 13. Odpowiedz 

ustnie na dwiczenie 1 i 2 na stronie 13. Wykonaj dwiczenie 1 i 2 na stronie 11,  

3 na stronie 12, 4 i 5 na stronie 13. 

EDUKACJA TECHNICZNA – wymyśl jakieś urządzenie lub zabawkę, które można 

wykonad z niepotrzebnych przedmiotów, opakowao, butelek. Zdjęcie 

wykonanej pracy prześlij na mój telefon lub maila. 

EDUKACJA MATEMATYCZNA – wykonaj zadanie 1 i 2 na stronie 66. 


