
 

Nauka to też zabawa 

Klasa II a 

 

Kontynuujemy naszą naukę przez zabawę. 

PRZYPOMINAJKA 

Drogie Dzieci, pisząc w zeszycie zapisujcie datę, dzień tygodnia i godzinę.  

Proszę tak zapisywać. Przykład.  

                                                           11.05.2020 rok 

                                                        11 maja 2020 r. 

                                                           11 V 2020 r. 

                                                             poniedziałek 

                                                                godz. …. 

 

Dzień dobry po wolnych dniach! Mam nadzieję, że humory dopisują! Spróbujmy teraz, 

Kochani, skupić się na pracy, w miarę możliwości każdego z Was! 

11.05.2020 do 15.05.2020 

W tym tygodniu pracujemy - podręcznik i ćwiczenia – część 5. 

11 maj - poniedziałek  

Zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, dotyczącego legendy o Piaście, zapraszam do 

wiosennego Escape roomu. :) Możecie poprosić o pomoc rodzica bądź starsze rodzeństwo 

<<ESCAPE ROOM>> 

Mam nadzieję, że podobało się i daliście sobie radę. :) BRAWO WY. :) 

 

Edukacja polonistyczna 

Dziś poznamy legendę "O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach".  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScinF9YROri7Vc9skvPd_GqrI6QK07kxuT4WML8TsqRG_47YA/viewform?fbclid=IwAR3B_2puq-YsaHxgIpZh3s1YA5n99QkJG_14G8LPwmi7C75SQSxZ5yqa-jo


1.  Otwórz podręcznik s. 6. Zapoznaj się z tekstem "O Piaście Kołodzieju i 

tajemniczych wędrowcach". Zwróćcie uwagę na wyrazy oznaczone gwiazdkami, 

których już dziś nie używamy. 

2. Wysłuchaj jeszcze bogatszej wersji legendy, wtedy łatwiej będzie Tobie wykonać 

ćwiczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=-FI4B4REh6A  

1. Odpowiedz ustnie – ćw. 2 i 3 ze s. 7 podręcznika. Dbajcie o wypowiedzi 

poprawnymi zdaniami. :)  

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń - wykonaj polecenie 1 i 2 ze s. 6  

 Przypominam, że imiona oraz początek zdania zapisujemy wielką literką. :) 

Po tak intensywnym wysiłku umysłowym, dawka ruchu i muzyki. Zachęcam do 

posłuchania i powtarzania ruchów: 

https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-

iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4  

Było przyjemnie? Mam nadzieję, że tak. :) 

 

Edukacja matematyczna 

Dodajemy i odejmujemy w zakresie 100 

1. Otwórz zeszyt ćwiczeń. Wykonaj: 

 zad. 1, 2 i 3 s. 6  

Przypominam, że "o 20 więcej" oznacza, że dodajemy 20, a "o 20 mniej" oznacza, 

że odejmujemy 20. :) 

 Po wykonaniu zad. 3 sprawdźcie, czy działanie macie dobrze zapisane: 40 - 28 = 12. 

Pamiętajcie o prawidłowym sformułowaniu i zapisaniu odpowiedzi. :) 

 

Posłuchajcie teraz piosenki o wiośnie (już ją trochę znacie): 

https://www.youtube.com/watch?v=PsUlM87APNs  

12 maj – wtorek  

https://www.youtube.com/watch?v=-FI4B4REh6A
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4
https://www.youtube.com/watch?v=PsUlM87APNs


Kontynuujemy temat związany z legendą "O Piaście Kołodzieju i tajemniczych 

wędrowcach". 

Edukacja polonistyczna  

1. Wysłuchaj jeszcze raz bogatszej wersji legendy, wtedy łatwiej będzie Tobie wykonać 

ćwiczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=-FI4B4REh6A  

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń - wykonaj polecenie 3, 4 i 5 ze s. 7  

Pamiętaj: zdania z ćw. 7 przepisz do zeszytu. 

 

 Po wykonaniu, sprawdźcie swoje rozwiązania z poniższymi. 
ćw. 3 s. 7 
biedny, dobry, gościnny, rodzinny 
ćw. 4 s. 7 
sąsiadów i krewnych. 
luźne, płócienne szaty. 
ćw. 5 s. 7 
1. Przybycie dwóch nieznanych wędrowców. 
2. Gościnność Piasta Kołodzieja. 
3. Postrzyżyny syna Piasta. 
4. Odejście wędrowców. 
5. Wybór Siemowita na nowego władcę. 
 

Edukacja matematyczna 

1. Otwórz zeszyt ćwiczeń: 

Wykonaj zad. 4 s.7 

2. Otwórz podręcznik: 

Wykonaj zad. 1 s. 84 

Zadanie dla chętnych – zad. 5 s. 7  

Pamiętaj, że:  

odjemna – odjemnik = różnica  

podaję jedno z działań: 85 – 78 = 7 

 

Zajęcia komputerowe 

Tydzień temu w zdaniach zmienialiśmy rodzaj (motyw) czcionki. Dzisiaj będziemy 

pogrubiać czcionkę, pochylać, pogrubiać i zmieniać kolor. Jak to zrobić – obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=-FI4B4REh6A


Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=g3kLXKYQurU  

Podaję przykład: Adam lubi lody. Tola bawi się z Karoliną.  

Proszę o zdjęcie wykonanego zadania (może być zdjęcie monitora lub wydruku). 

 

 

 

Zapraszam Was jeszcze do programowania. :) Wiem, że lubicie te zadania. :) Spróbujcie, 

więc wykonać ćwiczenia na s. 8 z ćwiczeń polonistycznych. :) – możecie je sobie rozłożyć 

na dwa dni. 

Dla chętnych – s. 9 

 

13 maj – środa 

Zapraszam na wycieczkę rowerową :) 

 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza 

1. Otwórz podręcznik - głośno przeczytaj tekst ze s. 8 i 9  

2. Po przeczytaniu udziel głośno odpowiedzi na polecenie 1, 2, 4 i 5 ze s. 8 i 9 z 

podręcznika. 

 

Dodatkowa informacja dla Was. Na rysunku w podręczniku na str. 8, widzicie bicykl. 

Bicykl – rodzaj dwukołowego roweru, z wielkim przednim kołem i małym tylnym. 

 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń - wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze s. 10  

 

Kochani, a teraz proponuję po wysiłku umysłowym, troszkę ruchu: Zumba kids "Toca-

toca" 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A 

 

Edukacja matematyczna  

https://www.youtube.com/watch?v=g3kLXKYQurU
https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A


Obliczenia kalendarzowe. Kwartał. 

1. Ćwiczymy – nazwy miesięcy i kolejność ich występowania.  :) Zapraszam: 

https://www.matzoo.pl/klasa2/liczymy-miesiace_63_348 

2. Na podstawie rysunku w podręczniku na s. 85, postarajcie się wykonać zadanie 1 i 2 

ze s. 8 z ćwiczeń matematycznych.  

 

 Jeśli skończycie, sprawdźcie swoje odpowiedzi: 
zad. 1 s. 8 

TAK 

NIE 

NIE 

TAK 

NIE 

Zad. 2 s. 8 

I kwartał: styczeń 31 dni, luty – 28 lub 29, marzec – 31 dni 

II kwartał: kwiecień – 30 dni, maj – 31, czerwiec – 30 dni 

III kwartał: lipiec – 31 dni, sierpień – 31 dni, wrzesień – 30 dni 

IV kwartał: październik – 31 dni, listopad – 30 dni, grudzień – 31 dni. 
 

 

14 maj – czwartek 

Witam serdecznie. 

Edukacja polonistyczna 

Zanim będziemy kontynuować naszą rowerową wycieczkę, proponuję Wam takie oto 

ćwiczenie na "rozruch" mózgu. :) 

https://view.genial.ly/5e99f2636326780e1dffcb6d/game-sekretne-slowa-

quiz?fbclid=IwAR3P_PDWkrtepxoN1hgWjj2pn04jxYrpD8an8k9EVYmi5-rtIp-

2daiE8uw 

Jeśli wszystko się udało, to serdecznie gratuluję. :) 

1. Otwórz podręcznik – przeczytaj tekst s. 10. Postaraj się czytać głośno i wyraźnie. 

2. Odpowiedz teraz głośno na polecenia 1 i 2 ze s. 11 z podręcznika. Troszkę Wam 

podpowiem: 

ćw. 1 s. 11 

https://www.matzoo.pl/klasa2/liczymy-miesiace_63_348
https://view.genial.ly/5e99f2636326780e1dffcb6d/game-sekretne-slowa-quiz?fbclid=IwAR3P_PDWkrtepxoN1hgWjj2pn04jxYrpD8an8k9EVYmi5-rtIp-2daiE8uw
https://view.genial.ly/5e99f2636326780e1dffcb6d/game-sekretne-slowa-quiz?fbclid=IwAR3P_PDWkrtepxoN1hgWjj2pn04jxYrpD8an8k9EVYmi5-rtIp-2daiE8uw
https://view.genial.ly/5e99f2636326780e1dffcb6d/game-sekretne-slowa-quiz?fbclid=IwAR3P_PDWkrtepxoN1hgWjj2pn04jxYrpD8an8k9EVYmi5-rtIp-2daiE8uw


krajobraz nizinny - płaska lub lekko pofałdowana powierzchnia terenu; małe wysokości 

względne i bezwzględne; wolno płynące rzeki, często szerokie; duży udział terenów 

rolniczych, zwłaszcza pól uprawnych; występowanie lasów liściastych, iglastych 

i mieszanych; liczne miasta i wsie. 

krajobraz wyżynny - pofałdowana powierzchnia terenu; charakterystyczne formy terenu – 

skałki, wąwozy, skarpy, jaskinie; zróżnicowane pokrycie terenu. 

krajobraz górski - silnie pofałdowana powierzchnia teren; duże wysokości bezwzględne; 

wąskie, kręte, szybko płynące rzeki; piętrowy układ roślinności; słabe zaludnienie. 

krajobraz nadmorski - teren równinny; pojedyncze wzgórza; rzeki uchodzą do morza; 

wybrzeża płaskie lub strome. 

3. Zapisz w zeszycie wyrazy oraz zapamiętaj pisownię wyrazów umieszczonych pod 

zdjęciami na marginesie, na s. 11 Waszego podręcznika. :) 

4. Otwórz zeszyt ćwiczeń - wykonaj polecenie 4 i 5 ze s. 11 

Edukacja matematyczna 

1. Otwórz zeszyt ćwiczeń  

Wykonaj zad. 3, 4 i 5 na s. 9  

 

Kochani, podpowiem Wam rozwiązania: 

zad. 3 s. 9 

klasy drugie - I kwartał 

klasy trzecie - II Kwartał. 

zad. 4 s. 9 

I kwartał: 31 + 28 + 31 = 90 

        lub: 31 + 29 + 31 = 91 

II kwartał: 30 + 31 + 30 = 91 

III kwartał: 31 + 31 + 30 = 92 

IV kwartał: 31 + 30 + 31 = 92 



…………………………………………………………. 

Proponuję utrwalenie oraz poszerzenie Waszej wiedzy o krajobrazie nadmorskim. :) Na 

końcu prezentacji znajdziecie zadania interaktywne. :) Zachęcam do ćwiczeń. :) – nie tylko 

dzisiaj. Można wracać do tych ćwiczeń kilkakrotnie przez kilka dni 

https://view.genial.ly/5ea1acc3075c7c0dc0ed9f34/horizontal-infographic-lists-krajobraz-

nadmorski?fbclid=IwAR1F8Imbb2oGJ3PG9T1STLvnYeQNEoW92-

Ejvc75fZ2azO3xY3zajnY4sgI 

Praca dodatkowa dla osób "chętnych" - proszę o wykonanie makiety pt. "Krajobrazy" z 

wybranych przez siebie materiałów. :) 

 

Wychowanie fizyczne  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

 

 

15 maj – piątek 

Edukacja polonistyczna 

Witam Was na wiosennej łące.  

1.Obejrzyj film edukacyjny o łące: 

https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

 

Porozmawiaj o filmie z rodzicami/opiekunami 

Łąka to teren, na którym rosną trawy, zioła i inne rośliny. Dojrzewają one i kwitną w 

czerwcu. Wówczas rolnicy je koszą i suszą. W ten sposób otrzymują siano, które jest 

paszą dla zwierząt gospodarskich. 

1. Otwórz podręcznik na s. 12 i 13 – obejrzyj przepiękną ilustrację.  

2. Głośno odpowiedz na pytanie 1 ze s. 12 podręcznika. 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń - uzupełnij polecenie 1 ze s. 14  

Pamiętajcie o oddzielaniu zapisanych wyrazów przecinkami. :) 

4. Wykonaj ćw. 2 s. 14 – umieść nalepki zgodnie z opisem. 

https://view.genial.ly/5ea1acc3075c7c0dc0ed9f34/horizontal-infographic-lists-krajobraz-nadmorski?fbclid=IwAR1F8Imbb2oGJ3PG9T1STLvnYeQNEoW92-Ejvc75fZ2azO3xY3zajnY4sgI
https://view.genial.ly/5ea1acc3075c7c0dc0ed9f34/horizontal-infographic-lists-krajobraz-nadmorski?fbclid=IwAR1F8Imbb2oGJ3PG9T1STLvnYeQNEoW92-Ejvc75fZ2azO3xY3zajnY4sgI
https://view.genial.ly/5ea1acc3075c7c0dc0ed9f34/horizontal-infographic-lists-krajobraz-nadmorski?fbclid=IwAR1F8Imbb2oGJ3PG9T1STLvnYeQNEoW92-Ejvc75fZ2azO3xY3zajnY4sgI
https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


Teraz popatrzcie, na swoją pracę. :) Stworzyliście przepiękny rysunek. :)  

Gratuluję, Wam Kochani. :) 

 

5. Wykonaj ćw. 3 s. 14 

 Pamiętajcie, że oba skrzydełka tego barwnego motylka mają być pokolorowane 

jednakowo. :) 

Teraz uzupełnijcie zdania, które są zapisane pod motylem. Pamiętajcie o staranności zapisu.  

 

Edukacja techniczna 

 

 

Wykonaj „Łąkę” według instrukcji na s. 13 w ćwiczeniach polonistycznych. :) 

 

Edukacja matematyczna 

 

Układamy, kopiujemy i kontynuujemy wzory - miłej zabawy. :) 

https://www.matzoo.pl/klasa2/ukladamy-wzor_45_347  

 

Wysłuchaj i baw się dobrze przy znanej już sobie piosence "Maszeruje wiosna" 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw   

Jeśli chciałbyś/chciałabyś zaśpiewać – chętnie posłucham, zadźwoń  

Pamiętajcie, jeśli macie jakiekolwiek pytania, poproście Rodziców, aby napisali do mnie 

maila, SMS-a, zadzwonili. Chętnie podpowiem, udzielę wsparcia, pomogę. :) 

https://www.matzoo.pl/klasa2/ukladamy-wzor_45_347
https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

