
Zakres obejmuje dni od 11.05 do 15.05.2020 

Klasa  2b 

Przedmiot- edukacja wczesnoszkolna 

Nauczyciel realizujący: Justyna Kukla 

 

Treści do realizacji: 

Dzień 1 „Ćwiczymy z Noni” 

Język polski- ćwiczenia str 78-78, ćwiczymy z Noni.  

Postaraj się wykonać zadania samodzielnie- zad 1,2,3,4,5 

Matematyka- podręcznik, str. 116. Linie proste, krzywe, łamane.  

Zadanie 1,2,4- ustnie 

Możesz obejrzeć i utrwalić 

https://www.youtube.com/watch?v=a2rnbNDWUOk 

Ćwiczenia matematyka- strona 56-57, zad 1,2,3,4,5,6 

Dla chętnych zadanie na eduelo.  

 

Dzień 2 „Powtórzenie wiadomości” 

Język polski- powtórz wiadomości o czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Możesz wykonać 

zadania dodatkowe w ćwiczeniach z języka polskiego: 

- zadanie 3 na stronie 89 

-zadanie 7 na stronie 91 

Następnie wykonaj zadanie na platformie edumaster. Zadanie pojawi się wieczorem 11 maja. Na 

zadanie będziesz miał/a czas do 18 maja. Zadanie zostanie ocenione.  

Chętne dzieci mogą wykonać także inne zadania dodatkowe, które nie zostały zrobione do tej pory 

ze stron 88-99. 

Powtórz także pisownię rz po spółgłoskach. Przypomnij sobie wiersz „Piekła babka Tadka duży 

kawał gnatka, wrzuciła jeszcze chrzan”.  Możesz także ćwiczyć na stronach internetowych 

http://pisupisu.pl/3/ortografia/rz-po-spolgloskach 

https://dyktanda.online/app/# 

Następnie napisz dyktando podyktowane przez rodzica. Dyktando zostanie przesłane na Librusa.  

Podręcznik matematyka- strona 117, wprowadzenie, zad. 1,2,3,4- ustnie. 

Ćwiczenia matematyka- str. 58-59, zad 1,2,3,4,5,6,7 



 

Dzień 3  

Zaczynamy 5 część podręcznika – „Majowe święta”.  

Podręcznik – strona 4, zad. 1 ustnie 

Ćwiczenia j. polski  str 3-4-5, zad. 1, (bez kropki), 2, 3,4,5  

Ćwiczenia matematyka str. 3-4-5, zad. 1,2,3,4, dla chętnych 5,6,7 

Edukacja społeczno- przyrodnicza. 

Powtórz wiadomości o polskich symbolach narodowych oraz słowa hymnu Polski. Możesz jeszcze 

raz obejrzeć film. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 

Następnie wykonaj zadanie na platformie edumaster. Zadanie pojawi się wieczorem 12 maja. Na 

wykonanie zadania będziesz miał/a czas do 19 maja. Zadanie zostanie ocenione. 

 

Dzień 4 „ O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach” 

Posłuchaj legendy 

https://www.youtube.com/watch?v=kZa4Lk0-T9c 

Postrzyżyny- dawany zwyczaj polegający na uroczystym obcięciu włosów i nadaniu nowego imienia 

chłopcu; od tej pory chłopiec przechodził spod opieki matki pod opiekę ojca.  

Ćwiczenia j. polski- strona 6-7, zad.1, 2, 3, 4,5 

Ćwiczenia matematyka – strona 6-7, zad. 1,2,3, dla chętnych 4,5,6 

 

Dzień 5  

Informatyka, ćwiczenia do j. polskiego str. 8, zad 1 

dla chętnych zad. 2 

w-f 

W ramach ćwiczeń fizycznych posprzątaj swój pokój.  

Możesz także wykonać następujące ćwiczenia z piłką lub z nietypowym przedmiotem.  

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU 

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

Utrwalaj tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Możesz ćwiczyć na następujących stronach: 

https://www.matzoo.pl/ 

https://www.digipuzzle.net/education/math-multiplications/index.htm 



https://szaloneliczby.pl/ 

Edukacja muzyczna- wiolonczela. 

Przeczytaj informacje zamieszczone w podręczniku strona 68. Posłuchaj wiolonczeli 

https://www.youtube.com/watch?v=_uLp_Ezq9_c 

 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela 

Potwierdzenie rodzica. Zadania na platformie edumaster.  

 

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 

 


