
Zakres obejmuje dni od 25.05 do 29.05.2020 

Klasa  2b 

Przedmiot- edukacja wczesnoszkolna 

Nauczyciel realizujący: Justyna Kukla 

 

Treści do realizacji: 

Dzień 1 „Bocianie gniazdo” 

Język polski- strona 16-17.  Jest to fragment lektury „Drzewo do samego nieba”. Ustnie zad. 

1,2,3,4 

Całą lekturę możecie wysłuchać tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=u1PkE9BqDNg&feature=youtu.be 

Ćwiczenia język polski- strona 18-19, zadanie 1,2,3,4,5 (bez kropki) dla chętnych 6 

Pamiętaj ! 

Poprawna forma to: szedłem, szłam 

Ćwiczenia matematyka- strona  12-13 zadanie 1,2,3,4, dla chętnych 5,6. 

Możecie obejrzeć: 

https://www.youtube.com/watch?v=V8UPMM59QeE 

Podpowiedź do zadania 4- jak prawidłowo zapisać liczby słowami dowiesz się z podręcznika strona 

87, zadanie 1. 

 

 

Dzień 2  

26.05.2020 DZIEŃ MATKI 

Dzisiaj jest Dzień Matki. Możesz sprawić mamie niespodziankę. Jeśli chcesz wybierz jakąś 

propozycję lub wymyśl coś sam/a : 

- przygotuj mamie pyszne śniadanie, 

-zrób mamie kawę/ herbatę 

-pomóż mamie w kuchni, 

-wspólnie posadźcie kwiaty/ rośliny, 

-przeczytaj coś mamie, 

-zrób mamie laurkę,  



- zagrajcie w gry planszowe lub podwórkowe, 

-wybierzcie się na wycieczkę, np. do lasu 

Świętujcie razem ten wyjątkowy dzień.  

 

Dzień 3 „Igrzyska olimpijskie” 

Podręcznik – strona 18- 19. Ustnie zadanie 1,2  

Zapamiętajcie! 

Nazwy mieszkańców państw piszemy wielką literą. 

Ćwiczenia j. polski  -strona 20-21, zadanie 1(z kropką), 2,3,4,5 

 Ćwiczenia matematyka strona 14-15, zadanie 1,2 (możesz układać klocki, guziki, koraliki) 

w-f 

W ramach w-fu możesz biegać i skakać na podwórku, wyjść na spacer, jeździć na rowerze, rzucać 

lub kopać piłkę.   

Możesz także poćwiczyć w domu ręcznikami:   https://www.youtube.com/watch?v=IyOFdiD2x9A 

Dla chętnych lekcja on-line na Teams.  

 

Dzień 4  „Igrzyska paraolimpijskie” 

 Podręcznik strona 20, zadanie 1,2  ustnie.  

Możecie pooglądać: 

https://www.youtube.com/watch?v=7H469OcbEe4&feature=youtu.be 

Ćwiczenia j. polski- strona 22, zadanie 1, 2 (z kropkami) 

Ćwiczenia matematyka – strona 16-17 , zadanie 1,2,3,4,dla chętnych 5,6,7. Pomocniczo- 

podręcznik strona 87 lub filmik pani Beaty podany wcześniej.  

Edukacja muzyczna/ wf 

Posłuchajcie piosenki. Możecie śpiewać  i wykonywać ruchy jak na piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

Dzień 5 „Sport to zdrowie” 

Podręcznik strona 21, 22-23 (przeczytaj samodzielnie, lub poproś o pomoc kogoś z rodziny). 

Ćwiczenia j. polski- strona 24-25, zadanie 1 (bez kropki), 2,3,4, dla chętnych 5.  

Ćwiczenia matematyka- strona 18-19, zadanie 1,3,4,5,6,  dla chętnych 2, 7 

Dla chętnych zadanie na eduelo. 



 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela 

Potwierdzenie rodzica. 

 

Konsultacje dla uczniów  

E-mail: justyna.kukla@interia.pl 

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00 

Konsultacje dla rodziców 

E-mail: justyna.kukla@interia.pl 

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00 

Justyna Kukla 

 

 


