
 

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.  

                                                           18.05.2020 rok 

                                                        18 maja 2020 r. 

                                                           18 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! 

18.05.2020 do 22.05.2020 

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

18 maj - poniedziałek  

Dzień dobry, Kochani! 

Zapraszam Was dziś do przeżycia pewnych wzruszeń. :) 

Edukacja polonistyczna 

Dziś poznamy tekst Marii Terlikowskiej "Bocianie gniazdo”. Jest to fragment lektury 

„Drzewo do samego nieba”.  

 



1. Otwórz podręcznik s. 16. - zapoznaj się z tekstem Marii Terlikowskiej "Bocianie 

gniazdo” fragmentem lektury „Drzewo do samego nieba”. 

2. Możesz wysłuchać całego tekstu lektury "Drzewo do samego nieba" M. 

Terlikowskiej lub tylko fragmentu, który znajduje się w Waszych czytankach. :) 

Fragment z Waszych czytanek zaczyna się od 27 minuty i 12 sekundy. Zapraszam: 

https://www.youtube.com/watch?v=u1PkE9BqDNg 

Po wysłuchaniu tekstu można jeszcze chwileczkę wysłuchać nauczycielkę, która 

wyjaśnia wiele kwestii związanych z tym tekstem. 

Postarajcie się ustnie udzielić odpowiedzi na następujące pytania: 

1) Z czego zbudowane było bocianie gniazdo? 

2) O czym opowiadał dziadek Frączak? 

3) Dlaczego bociany nie mieszkają już w tym gnieździe? 

4) Co czuł chłopiec, który patrzył na wysokie drzewo i opuszczone gniazdo? 

Zwróćcie uwagę na nowy wyraz znajdujący się w "Ulicy Ciekawych Wyrazów" - kuźnia. 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń – uzupełnij metryczkę lektury znajdującą się na s. 18 ćw. 1 

Przypominam, że imiona, nazwiska, tytuły piszemy wielką literką. 

Tytuł zapisujemy w cudzysłowie. 

4. Wykonaj ćw. 2 i 3 s. 18 

5. Wykonaj ćw. 9 s. 19 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u1PkE9BqDNg
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4
https://www.youtube.com/watch?v=aXZWgOf2lSA&fbclid=IwAR1awnB6IPm2B-iAWbH2Pl8EU3nLcNsfhyajBrGdkmYXmpKm5KRenOPeAh4


Utrwalamy pojęcia: litr, pół litra, ćwierć litra, półtora litra.  

 

1. Otwórz podręcznik s. 86. :) Uważnie przeanalizujcie rysunek na górze strony. :) 

Zapamiętajcie, że: 

Pół litra i pół litra to 1 litr. 

1 litr to 4 ćwierci litra. 

 

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń – wykonaj polecenia ze s. 10. 

3. Wraz z dzieckiem proszę przelewać wodę np., 1 litr przelać do dwóch butelek pół 

literowych, a następnie do szklanek (ćwiartek). Im więcej doświadczeń będzie miało 

dziecko tym łatwiej zrozumie temat. Proszę wzorować się na zadaniach z podręcznika 

s. 86 i zadaniach zawartych w zeszytach ćwiczeń s. 10 – 11. 

 

Zaśpiewajcie teraz piosenkę o wiośnie (już ją trochę znacie): 

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

19 maj – wtorek  

Edukacja polonistyczna  

Dzisiaj będziemy rozmawiać o sporcie - igrzyskach olimpijskich. 

1. Otwórz podręcznik s. 18 – 19. Przeczytaj tekst "Igrzyska olimpijskie" (kolorowe 

sylaby). Storna 19 – proszę o przeczytanie rodziców. 

2. Odpowiedz głośno na pytania i polecenia umieszczone pod tekstem. :) 

3. Posłuchajcie relacji z biegu w Montrealu naszej lekkoatletki Ireny Szewińskiej.  

Właściwa relacja rozpoczyna się od drugiej minuty. Pomyślcie nad emocjami, jakie 

towarzyszą Wam oraz Włodzimierzowi Szaranowiczowi podczas tej relacji. :)  

U mnie, Kochani, to było wzruszenie, duma, radość... A u Was? 

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

4. Otwórz zeszyt ćwiczeń – wykonaj ćw. 1 i 2 s. 20 

 

Edukacja matematyczna 

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


 

Liczby trzycyfrowe. Liczenie pełnymi setkami. 

Na początek, na rozgrzewkę matematyczny Escape room: 

https://view.genial.ly/5e9c21d9594d3b0da3d6085a/game-breakout-escape-

1?fbclid=IwAR35JLu8nD1cEzLX5-YGHt-0jK0vXpzyx6u1-6riH27G-3DgrHbO1VHgZjQ 

 

1. Otwórz podręcznik s. 87 – wykonaj zad. 1 (odczytaj liczby). 

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń s. 12 – 13 – wykonaj wszystkie ćwiczenia. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Posłuchajcie jeszcze pewnego utworu muzycznego. Jest to "Polka Pizzicato" Johanna 

Straussa. :) 

https://www.youtube.com/watch?v=xsOwumN3utE 

Polka to czeski taniec ludowy i narodowy. W XIX wieku była najpopularniejszym tańcem 

towarzyskim. 

Zwróćcie uwagę na sposób wykonania. Jest on ściśle związany z tytułem (Pizzicato - 

oznacza szarpany, odrywany dźwięk). 

 

Zajęcia komputerowe 

 

 

Proponuję dziś ćwiczenie - zabawę z "wirtualnym" laptopem. :) Spróbujcie, może uda Wam 

się pokonać wszystkie trudności podczas udziału w poszukiwaniach Lwa Ludwika: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpKxPuejiwKDlqpHZIhv8mjmx7XztYXdz1

Stpg0S1V-PIOEg/viewform 

Na zakończenie - zadanie plastyczne dla osób "chętnych" - wykonajcie dowolną techniką 

pracę plastyczną pt. "Moja ulubiona dyscyplina sportowa". 

 

https://view.genial.ly/5e9c21d9594d3b0da3d6085a/game-breakout-escape-1?fbclid=IwAR35JLu8nD1cEzLX5-YGHt-0jK0vXpzyx6u1-6riH27G-3DgrHbO1VHgZjQ
https://view.genial.ly/5e9c21d9594d3b0da3d6085a/game-breakout-escape-1?fbclid=IwAR35JLu8nD1cEzLX5-YGHt-0jK0vXpzyx6u1-6riH27G-3DgrHbO1VHgZjQ
https://www.youtube.com/watch?v=xsOwumN3utE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpKxPuejiwKDlqpHZIhv8mjmx7XztYXdz1Stpg0S1V-PIOEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpKxPuejiwKDlqpHZIhv8mjmx7XztYXdz1Stpg0S1V-PIOEg/viewform


20 maj – środa 

Kontynuujemy tematykę związaną ze sportem.  

Zapraszam Was do rozruszania ciała. :) Może uda Wam się wykonać ćwiczenia znajdujące 

się na kartach? :) Wymieszajcie i rozdawajcie, ćwiczcie. :) Zachęcam: 

https://wordwall.net/pl/resource/1914624/poranna-gimnastyka 

 

Edukacja polonistyczna  

1. Na rozgrzewkę proponuję ćwiczenia online, które będą utrwalały Waszą wiedzę:) 

Wybierz kategorię, np. „Policz w wyrazach sylaby, głoski i litery” lub „Alfabet” 

https://view.genial.ly/5eaa6495c6d9310d817d6f62/game-drugoklasisto-sprawdz-siebie-

edukacja-

polonistyczna?fbclid=IwAR2KYSuXpfkFGzJiDoMDUmSrNm8Y1ytm2dqsAddcpGtul5v8

ES53qekTsYw 

1. Otwórz podręcznik s. 72 – zapoznaj się z tekstem "Sport dywanowy" - poprosicie o 

współpracę Rodziców lub starsze rodzeństwo. 

2. Opowiedz głośnio przebieg wydarzeń jaki miał miejsce w tekście.  

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń s. 21 – wykonaj ćw. 3  

Wczoraj na zajęciach słuchaliście polki. :) Proponuję teraz, abyście obejrzeli, jak tańczona 

jest polka. :) Może zechcecie się nauczyć. :) Zapraszam i zachęcam: 

https://www.youtube.com/watch?v=LJrdycZ5FWM 

Edukacja matematyczna  

 

Liczby trzycyfrowe. Obliczanie sum i różnic. 

Na początek, na rozgrzewkę matematyczny Escape room: 

https://view.genial.ly/5e9c21d9594d3b0da3d6085a/game-breakout-escape-

1?fbclid=IwAR35JLu8nD1cEzLX5-YGHt-0jK0vXpzyx6u1-6riH27G-3DgrHbO1VHgZjQ 

https://wordwall.net/pl/resource/1914624/poranna-gimnastyka
https://view.genial.ly/5eaa6495c6d9310d817d6f62/game-drugoklasisto-sprawdz-siebie-edukacja-polonistyczna?fbclid=IwAR2KYSuXpfkFGzJiDoMDUmSrNm8Y1ytm2dqsAddcpGtul5v8ES53qekTsYw
https://view.genial.ly/5eaa6495c6d9310d817d6f62/game-drugoklasisto-sprawdz-siebie-edukacja-polonistyczna?fbclid=IwAR2KYSuXpfkFGzJiDoMDUmSrNm8Y1ytm2dqsAddcpGtul5v8ES53qekTsYw
https://view.genial.ly/5eaa6495c6d9310d817d6f62/game-drugoklasisto-sprawdz-siebie-edukacja-polonistyczna?fbclid=IwAR2KYSuXpfkFGzJiDoMDUmSrNm8Y1ytm2dqsAddcpGtul5v8ES53qekTsYw
https://view.genial.ly/5eaa6495c6d9310d817d6f62/game-drugoklasisto-sprawdz-siebie-edukacja-polonistyczna?fbclid=IwAR2KYSuXpfkFGzJiDoMDUmSrNm8Y1ytm2dqsAddcpGtul5v8ES53qekTsYw
https://www.youtube.com/watch?v=LJrdycZ5FWM
https://view.genial.ly/5e9c21d9594d3b0da3d6085a/game-breakout-escape-1?fbclid=IwAR35JLu8nD1cEzLX5-YGHt-0jK0vXpzyx6u1-6riH27G-3DgrHbO1VHgZjQ
https://view.genial.ly/5e9c21d9594d3b0da3d6085a/game-breakout-escape-1?fbclid=IwAR35JLu8nD1cEzLX5-YGHt-0jK0vXpzyx6u1-6riH27G-3DgrHbO1VHgZjQ


1. Otwórz podręcznik s. 87 – przeanalizuj dokładnie rysunek u góry kartki. Wykonaj 

zad. 2 , 3  

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń - wykonaj zadania na s. 14 i 15  
 

14 maj – czwartek 

 

Zabiorę Was dziś na igrzyska paraolimpijskie.  

To zawody dla sportowców niepełnosprawnych.  Zobaczycie na zdjęciach  w podręczniku, 

jakie emocje towarzyszą tym zawodnikom podczas rywalizacji.  

 

Edukacja polonistyczna 

1. Otwórz podręcznik s. 20 – przeczytaj tekst "Zanim zgaśnie olimpijski znicz w 

Londynie". 

2. Głośno odpowiedz na zamieszczone przeze mnie pytania: 

1) Skąd pochodzi fragment artykułu? 

2) Jakie informacje znajdziemy w gazecie sportowej? 

3) O jakich igrzyskach jest mowa w przeczytanym fragmencie? 

4) Jakie zawody odbędą się ostatniego dnia igrzysk paraolimpijskich? 

5) Ile medali zdobyli polscy sportowcy podczas igrzysk w Londynie? 

Jestem pewna, że udzieliliście pięknych odpowiedzi.   

Między innymi ze sportową rywalizacją wiąże się zasada "fair play". Czy wiecie, co 

oznacza? 

Fair play to sprawiedliwa gra – norma wartości w sporcie. Jest wyrazem postawy 

reprezentowanej na boisku, gdzie zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za 

wszelką cenę. Postawa ta cechuje się przestrzeganiem przepisów gry i odrzuceniem 

korzyści wynikających z błędów sędziego oraz różnego rodzaju oszustw sportowych. 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń – wykonaj ćw. 1 i 2 



 Podpowiadam: 

w ćw. 1 - ten zielony ptaszek to "koliber" 

w ćw. 2 - zwyciężać, zwycięzca, zwycięstwo 

              nagrodzić, nagroda, nagrodzony 

Edukacja matematyczna 

1. Otwórz zeszyt ćwiczeń – wykonaj ćwiczenia ze s. 16 i ćw. 5 i 6 s. 17 

2. Dodatkowo poćwiczyć liczenie pieniążków, zapraszam do ćwiczenia: 

https://view.genial.ly/5ea27d2f075c7c0dc0f4a2c2/game-obliczenia-pieniezne-powtorzenie-

i-utrwalenie?fbclid=IwAR05JBsXk_-Y0nmW2JqE3EQh-

az2_pDykM7_G82twzQ1sNA2tlK3yIRpR5Y 

Edukacja techniczna 

Wykonaj medal według instrukcji - s. 23 z ćwiczeń polonistycznych. 

Wychowanie fizyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4 

 

 

15 maj – piątek 

Witam, moi kochani. Nadal kontynuujemy tematykę związaną ze sportem.  

Edukacja polonistyczna 

 

1. Proszę o wysłuchanie tekstu "Zawody", który znajduje się na s. 24 i 25 w Waszych 

podręcznikach. 

https://www.youtube.com/watch?v=J7JcSIcmZHs 

Zastanówcie się teraz, jakie uczucia towarzyszą osobie, która wygrała, a co czuje osoba, 

która przegrała.  

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń s. 26 – wykonaj ćw. 1 i 2  

https://view.genial.ly/5ea27d2f075c7c0dc0f4a2c2/game-obliczenia-pieniezne-powtorzenie-i-utrwalenie?fbclid=IwAR05JBsXk_-Y0nmW2JqE3EQh-az2_pDykM7_G82twzQ1sNA2tlK3yIRpR5Y
https://view.genial.ly/5ea27d2f075c7c0dc0f4a2c2/game-obliczenia-pieniezne-powtorzenie-i-utrwalenie?fbclid=IwAR05JBsXk_-Y0nmW2JqE3EQh-az2_pDykM7_G82twzQ1sNA2tlK3yIRpR5Y
https://view.genial.ly/5ea27d2f075c7c0dc0f4a2c2/game-obliczenia-pieniezne-powtorzenie-i-utrwalenie?fbclid=IwAR05JBsXk_-Y0nmW2JqE3EQh-az2_pDykM7_G82twzQ1sNA2tlK3yIRpR5Y
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
https://www.youtube.com/watch?v=J7JcSIcmZHs


Moje podpowiedzi: 

Uczucia osoby, która wygrała: radość, wzruszenie, duma, zadowolenie. 

Uczucia osoby, która przegrała: wstyd, smutek, złość, rozczarowanie. 

Edukacja matematyczna 

Dodawanie liczb trzycyfrowych. 

1. Na początek zachęcam do wykonania ćwiczenia utrwalającego setki i dziesiątki: 

https://view.genial.ly/5eb844868c034e0d162d7bce/interactive-content-setki-i-dziesiatki-

pbl?fbclid=IwAR24EeY82v82ltwx6fFRMMOcDMl2btQR3FY15_rtNomitTrALQAB-

oqWbA0 

2. Otwórz podręcznik s. 90 - przyjrzyj się rysunkowi. Przeczytaj uważnie, jak 

zapisujemy liczbę 362. :) Zwróć uwagę na cyfrę jedności, dziesiątek, setek. :).  

Wykonaj ustnie zadania ze s. 90. 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń s. 20 i 21 - uzupełnij rysunki z pchełkami oraz wpisz 

brakujące liczby  :) 

Mam nadzieję, że daliście sobie radę. BRAWO :) 

PAMIĘTAJCIE O CODZIENNYM CZYTANIU I ĆWICZENIU TABLICZKI MNOŻENIA I DZIELENIA W 

ZAKRESIE 40. 

 

Dziękuję Wam za pracę, a Waszym Rodzicom za pomoc i wsparcie. :) Miłego weekendu. :) 

 

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

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

https://view.genial.ly/5eb844868c034e0d162d7bce/interactive-content-setki-i-dziesiatki-pbl?fbclid=IwAR24EeY82v82ltwx6fFRMMOcDMl2btQR3FY15_rtNomitTrALQAB-oqWbA0
https://view.genial.ly/5eb844868c034e0d162d7bce/interactive-content-setki-i-dziesiatki-pbl?fbclid=IwAR24EeY82v82ltwx6fFRMMOcDMl2btQR3FY15_rtNomitTrALQAB-oqWbA0
https://view.genial.ly/5eb844868c034e0d162d7bce/interactive-content-setki-i-dziesiatki-pbl?fbclid=IwAR24EeY82v82ltwx6fFRMMOcDMl2btQR3FY15_rtNomitTrALQAB-oqWbA0

