
 

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.  

                                                           25.05.2020 rok 

                                                        25 maja 2020 r. 

                                                           25 V 2020 r. 

                                                             poniedziałek 

                                                                godz. …. 

 

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

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

25.05.2020 do 29.05.2020 

Zamiast słów, na miłe powitanie: 
https://biteable.com/watch/kochani-uczniowie-2547807?fbclid=IwAR0BeqK1-

zRp_zxc6ukvd21A5NliGlkMOIUvfcYec2W4xKeDhB1NcXmqrpM 

 

 

25 maj - poniedziałek  

Dzisiaj jeszcze pozostajemy w świecie sportowej rywalizacji.  

Edukacja matematyczna 

1. Zachęcam do utrwalenia liczb trzycyfrowych: 

https://biteable.com/watch/kochani-uczniowie-2547807?fbclid=IwAR0BeqK1-zRp_zxc6ukvd21A5NliGlkMOIUvfcYec2W4xKeDhB1NcXmqrpM
https://biteable.com/watch/kochani-uczniowie-2547807?fbclid=IwAR0BeqK1-zRp_zxc6ukvd21A5NliGlkMOIUvfcYec2W4xKeDhB1NcXmqrpM


https://drive.google.com/file/d/17v2-

gR5kSEVG6G2A5sNqzRYNDpZt24f8/view?fbclid=IwAR01JvkMU_6tm7jBbo3TXZEyrw2aQx2qLmYV

_0NoYnN9g7yNnmvXA36VnA8 

 

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń s. 23 – wykonaj zad. 3, 4, 5 i 6 

3. Zadania dla chętnych – zad. 7 s. 23, zad. 9 i 10 s. 55  

Po wykonaniu zadań sprawdźcie - samokontrola swojej pracy 

zad. 3 s. 23 

767    7s    6d    7j 

412    4s    1d    2j 

128    1s    2d    8j 

331    3s    3d    1j 

zad. 4 s. 23 

657 to 6 setek, 5 dziesiątek, 7 jedności 

820 to 8 setek, 2 dziesiątki, 0 jedności 

734 to 7 setek, 3 dziesiątki, 4 jedności 

zad. 5 s. 23 

741 

664 

zad. 6 s. 23 

np. 241, 511, 313... 

Edukacja polonistyczna 

1. Otwórz podręcznik s. 26. Przeczytaj głośno, zwracając uwagę na właściwą intonację i 

znaki przestankowe. :) 

2. Spróbuj udzielić głośno odpowiedzi na pytania zawarte w punkcie 3, i 4 na s. 26 w 

podręczniku.  

Myślę, że sobie poradziliście. :)  

https://drive.google.com/file/d/17v2-gR5kSEVG6G2A5sNqzRYNDpZt24f8/view?fbclid=IwAR01JvkMU_6tm7jBbo3TXZEyrw2aQx2qLmYV_0NoYnN9g7yNnmvXA36VnA8
https://drive.google.com/file/d/17v2-gR5kSEVG6G2A5sNqzRYNDpZt24f8/view?fbclid=IwAR01JvkMU_6tm7jBbo3TXZEyrw2aQx2qLmYV_0NoYnN9g7yNnmvXA36VnA8
https://drive.google.com/file/d/17v2-gR5kSEVG6G2A5sNqzRYNDpZt24f8/view?fbclid=IwAR01JvkMU_6tm7jBbo3TXZEyrw2aQx2qLmYV_0NoYnN9g7yNnmvXA36VnA8


3. Otwórz ćwiczenia s. 28 – wykonaj ćwiczenia 1 i 2. 

4. Zadania dla chętnych – ćw. 3, 4 i 5 s. 29  

Wykonajcie te ćwiczenia a następnie sprawdźcie poprawność wykonania:  

ćw. 1 str. 28 

tenisista - 4 sylaby 

piłkarz - 2 sylaby 

koszykarz - 3 sylaby 

piłkarz, koszykarz, tenisista 

ćw. 2 str. 28 

wytrwały, cierpliwy, sumienny, odważny, zahartowany, systematyczny, konsekwentny 

ćw. 3 str. 29 

Sport to zdrowie. 

Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. 

W zdrowym ciele, zdrowy duch. 

Zastanówcie się, co oznaczają te powiedzenie. :) 

ćw. 4 str. 29 

Przypominam, że imiona zapisujemy wielką literką: 

Rafał, Marta, Ania, Krzyś, Natalka 

ćw. 5 str. 29 

walka - Natalka 

niestety - sztafety 

potem - złotem 

czwarty – Marty 

                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Teraz zapraszam do wykonania pięknej, z serca płynącej pracy. :) 



1.  Narysujcie, proszę, w edytorze graficznym Paint, NAJPIĘKNIEJSZY i 

NAJKOLOROWSZY bukiet kwiatów dla swoich najukochańszych MAMUŚ z  

okazji zbliżającego się ich święta. :) 

2.  Może dodacie coś od siebie, np. serduszka, motylki, ptaszki... 

 

Nie zapomnijcie pokazać pracy swoim mamusiom i mocno je przytulić   
 

26 maj – wtorek 

Drogi Uczniu, 

Na pewno pamiętasz, że dzisiaj jest DZIEŃ MAMY. To czas kiedy spędzisz go ze swoją 

mamusią. Wykorzystaj go z mamą najlepiej jak potraficie. Zróbcie to na co macie ochotę.  

 

Oto pomysł jak może wyglądać Wasz dzień: 

 

1. Na dzień dobry zrób mamie kolorową kanapkę na śniadanie. 

2. Wyściskaj mamę i złóż życzenia od serca.  

3. Zamiast słów: 

https://biteable.com/watch/dzie-mamy-

2558614?fbclid=IwAR1phLX1LKkM_oG645kF6pe4QmkmPZTn59Jmozyqm-

myS_3bPti-hp7Kikc 

4. Po południu jak mama wróci z pracy podaj mamie kapcie i zrób herbatkę. 

5. Wybierz, to co mama lubi najbardziej robić razem z Tobą i zróbcie to razem 

Hmmmm…. może wspólny film….. może wspólna gra….. może wspólna książka….. 

może wspólne pogaduchy…… może wspólny spacer i lody. 

6. Wieczorem jak będziesz szedł spać nie zapomnij powiedzieć mamie Kocham Ciebie 

 

Dla swojej mamy dzisiaj możesz zrobić:  

OBRAZEK Z SERDUSZKIEM 

https://biteable.com/watch/dzie-mamy-2558614?fbclid=IwAR1phLX1LKkM_oG645kF6pe4QmkmPZTn59Jmozyqm-myS_3bPti-hp7Kikc
https://biteable.com/watch/dzie-mamy-2558614?fbclid=IwAR1phLX1LKkM_oG645kF6pe4QmkmPZTn59Jmozyqm-myS_3bPti-hp7Kikc
https://biteable.com/watch/dzie-mamy-2558614?fbclid=IwAR1phLX1LKkM_oG645kF6pe4QmkmPZTn59Jmozyqm-myS_3bPti-hp7Kikc


Przygotować: plastikowy lub papierowy talerzyk o dowolnym kształcie, wstążeczkę, pisak, 

kolorowe kawałki papieru (lub czerwony papier) nożyczki, klej, ewentualnie dziurkacz 

(potrzebny do wycięcia 2 dziurek). 

Wykonanie: 

Na papierowym talerzyku narysować serduszko lub wyciąć z czerwonego papieru. 

Serduszko ma być takiej wielkości żeby wypełniło ładnie talerzyk. Jeśli narysujecie 

serduszko pisakiem to środek jego należy wypełnić kolorowym papierem ponacinanym w 

dowolnym kształcie (najlepiej z kolorów czerwonych). Jeśli wytniecie serduszko czerwone 

z kolorowego papieru należy je przykleić na środku talerzyka. Następnie na brzegu wyciąć 

2 dziurki (dziurkaczem lub poprosić rodzica). Przez dziurki przewlec kolorową wstążeczkę 

i z przodu zrobić kokardkę. Można powiesić tak żeby mama widziała. 

 

ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA 

Poniżej są dwa wierszyki. Jeden dla córki a drugi dla syna. Można wybrany wierszyk 

przeczytać mamusi lub nauczyć się go na pamięć. A możesz w ogóle powiedzieć coś 

innego. 

 Wiersz dla mamy od córki 

W dniu twojego święta 

Stoję tutaj uśmiechnięta. 

Uśmiechnięta i nieśmiała, 

Ze wzruszenia drżąca cała. 

Chciałabym powiedzieć ładnie, 

Co w serduszku leży na dnie, 

Lecz mi pięknych słów brakuje, 

Droga mamo, wiesz co czuję. 



Przyjmij więc życzenia moje, 

Od twojej córeczki, od pociechy twojej.    

 

Wiersz dla mamy od syna 

Życzenia zdrowia przymnij od syna 

Za Twe trudy, za życie samo 

Za moje zdrowie dzięki Ci mamo 

Niech Twoje życie w spokoju płynie 

A to, co gorsze niech Cię ominie 

Niech się spełnią wszystkie marzenia 

Takie są twego syna życzenia...  

 

Miła chwilka dla rozluźnienia: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q 

ZAŚPIEWAĆ PIOSENKĘ 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR1e2q4gFqqjLBHM-

ZR2xld8o-NJ9xRJXoFzRlFFf4QIhVIaJzX1XYA2B6g 

 

Zrobić listę zakupów dla mamy 

 

 

1. Dziś zapraszam do pracy z edytorem tekstu. Najbardziej Wam znany jest Word. 

Spróbujcie uruchomić go na swoich komputerach. Dzisiejszym ćwiczeniem będzie 

stworzenie listy zakupów dla mamy z wykorzystaniem Punktorów oraz 

Numerowania. 

2. Kochani, spróbujcie w pasku narzędzi najechać myszką i odczytać, gdzie są Punktory 

i Numerowanie (Punktory 3 kropeczki i kreseczki jedna pod drugą, Numerowanie 

znajduje zaraz obok, z prawej strony). Jeśli znaleźliście, to już Wam gratuluję. :)  

https://www.youtube.com/watch?v=iKeatJK181Q
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR1e2q4gFqqjLBHM-ZR2xld8o-NJ9xRJXoFzRlFFf4QIhVIaJzX1XYA2B6g
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR1e2q4gFqqjLBHM-ZR2xld8o-NJ9xRJXoFzRlFFf4QIhVIaJzX1XYA2B6g


3. Wybierzcie teraz jedną z tych opcji i kliknijcie w nią. Pojawi się kropeczka lub cyfra. 

Zapiszcie pierwszy produkt z listy, a następnie kliknijcie "Enter". Na pewno pojawił 

się kolejny znaczek lub cyfra, więc wpisz kolejny produkt. Kiedy wypiszesz już 

produkty, zapisz swoją pracę na pulpicie, nadając jej nazwę "Zakupy dla mamy". 

4. Nazwy produktów sami wymyślacie. 

                        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Kochane Mamusie, to na zakończenie dnia: 

https://view.genial.ly/5ec14c158e243b0d5a335f82/interactive-content-dzien-

matki?fbclid=IwAR0ZyTDc45OsGnOZhBLOIAaty55I3C_2qgWOWYx8AEozaOcwGoJ2

R9iUkvY 

 

27 maj - środa  

Dzień dobry, Kochani! 

Zapraszam do zapoznania z działem "Rodzinne świętowanie".  

 

Proponuję na rozruszanie główki, takie zadanko wiosenne: 

https://view.genial.ly/5eb55a94aef4220d1e16cac3/interactive-content-wiosna 

 

Edukacja polonistyczna 

 Dziś omówimy temat "Święto rodziny", które obchodzimy 15 maja.  

 My zaczynamy pracę z tym działem od dnia dzisiejszego, ale zapamiętajcie, że "Dzień 

Rodzin" obchodzimy 15 maja. :) 

 

1. Mnóstwo treści z tego tematu znajdziecie w poniższym linku. :) W tej prezentacji jest 

mnóstwo ćwiczeń i zadań, wybierzcie sobie co chcecie. Można wracać do tych 

ćwiczeń kilkakrotnie przez najbliższe dni. 

https://view.genial.ly/5ec14c158e243b0d5a335f82/interactive-content-dzien-matki?fbclid=IwAR0ZyTDc45OsGnOZhBLOIAaty55I3C_2qgWOWYx8AEozaOcwGoJ2R9iUkvY
https://view.genial.ly/5ec14c158e243b0d5a335f82/interactive-content-dzien-matki?fbclid=IwAR0ZyTDc45OsGnOZhBLOIAaty55I3C_2qgWOWYx8AEozaOcwGoJ2R9iUkvY
https://view.genial.ly/5ec14c158e243b0d5a335f82/interactive-content-dzien-matki?fbclid=IwAR0ZyTDc45OsGnOZhBLOIAaty55I3C_2qgWOWYx8AEozaOcwGoJ2R9iUkvY
https://view.genial.ly/5eb55a94aef4220d1e16cac3/interactive-content-wiosna


https://view.genial.ly/5ebc45389d821b0d1e773729/interactive-content-swieto-

rodziny?fbclid=IwAR15R0sAkl-5BazNGEDvUXWhlz_FoSrHvs4c2Qjbsj3dQzdN_26Uq0IaJfM 

 

1. Otwórz podręcznik s. 30 - 31 – zapoznaj się z tekstami. 

2. Otwórz zeszyt ćwiczeń s. 32 – 35 – wybierz 3 polecenia i je wykonaj.  

3. Pozostałe ćwiczenia z tych stron są dla osób "chętnych". :) 

Edukacja matematyczna 

W dniu dzisiejszym, ta sama zasada dotyczy zadań matematycznych.  

1. Otwórz podręcznik: po analizie s. 90, wybierz ze s. 24 i 25 z zeszytu ćwiczeń - 3 

zadania, wykonaj je. 

2. Pozostałe zadania są do wykonania dla osób "chętnych".  

 

28 maj – czwartek 

Edukacja polonistyczna  

Dziś i jutro będziemy omawiać książkę „Czar dla mamy”. Autorką tej książki jest 

Janina Papuzińska. 

1. Otwórz podręcznik s. 36 - 38 jest tam fragment naszej książki - tekst  "Czar dla 

mamy" możecie go przeczytać lub uważnie go wysłuchać, odtwarzając poniższy link. 

:)  

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

 

2. Odpowiedzcie głośno na pytania i polecenia 1-3 znajdujące się pod tekstem na s. 38. 

 

Chwila relaksu: znacie już tę piosenkę dla mamy i taty, zaśpiewajcie: 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR1e2q4gFqqjLBHM-

ZR2xld8o-NJ9xRJXoFzRlFFf4QIhVIaJzX1XYA2B6g 

3. Otwórz zeszyt ćwiczeń polonistycznych s. 38 – wykonaj ćw.1 i 2 oraz ćw. 3 s.39 

 

Edukacja matematyczna 

1. Ćwiczenia – ćwiczenia matematyczne zaczynają się od czwartego slajdu: 

https://view.genial.ly/5ebc45389d821b0d1e773729/interactive-content-swieto-rodziny?fbclid=IwAR15R0sAkl-5BazNGEDvUXWhlz_FoSrHvs4c2Qjbsj3dQzdN_26Uq0IaJfM
https://view.genial.ly/5ebc45389d821b0d1e773729/interactive-content-swieto-rodziny?fbclid=IwAR15R0sAkl-5BazNGEDvUXWhlz_FoSrHvs4c2Qjbsj3dQzdN_26Uq0IaJfM
https://www.youtube.com/watch?v=wzcZPsNyaic
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR1e2q4gFqqjLBHM-ZR2xld8o-NJ9xRJXoFzRlFFf4QIhVIaJzX1XYA2B6g
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR1e2q4gFqqjLBHM-ZR2xld8o-NJ9xRJXoFzRlFFf4QIhVIaJzX1XYA2B6g


https://view.genial.ly/5ebb116dc2ecf10d6a54b955/interactive-content-krolewna-pbl 

2. Otwórz ćwiczenia na s. 26 - 27 

Postarajcie się, wykorzystując pchełki na rysunkach, uzupełnić braki w działaniach.  

Następnie sprawdźcie wyniki: 

190,    390;    650;    210;    250;    210. 

1. Otwórz ćwiczenia na s. 28 – wykonaj wszystkie ćwiczenia 

2.  

Samokontrola. :) Podaję rozwiązania: 

zad. 1 s. 28 

257,    360;    340;    390;    180;    473. 

 

zad. 2 s. 28 

267 - 2 setki, 6 dziesiątek, 7 jedności - 2S 6D 7J 

834 - 8 setek, 3 dziesiątki, 4 jedności - 8S 3D 4J 

 

zad. 3 s. 28 

7S 3D 7J     7S 1D 7J 

         737 > 717 

 

4S 0D 5J     5S 0D 5J 

         405 < 505 

 

8S 2D 0J     8S 2D 5J 

         820 < 825 

 

zad. 4 s. 28 

https://view.genial.ly/5ebb116dc2ecf10d6a54b955/interactive-content-krolewna-pbl


300 + 20 = 320 

320 - 20 = 300 

500 + 40 = 540 

500 - 40 = 460 

 

Wychowanie fizyczne: 

Dziś oprócz ćwiczeń, o których mowa w pierwszym filmiku, zastanówcie się nad zdrowym 

odżywianiem. Obejrzyjcie więc drugi filmik, który przybliży Wam rolę warzyw i owoców 

w codziennym jadłospisie oraz o innych wartościowych produktach. Pamiętajcie jednak, że 

w nowych piramidach żywienia aktywność ruchowa jest w najniższej części, co oznacza, że 

ruch jest bardzo ważny dla zdrowia. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE 

A teraz sam przygotuj taką piramidę. Możesz ją narysować kredkami, namalować farbami, 

wykleić plasteliną albo ułożyć z produktów znajdujących się w domu. Decyzja należy do 

Was. Następnie zrób zdjęcie i odeślij. Z niecierpliwością czekam na Wasze prace.  

Życzę miłej pracy. 

 

29 maj – piątek  

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  

Dzisiaj poznamy dwa opowiadania z książki J. Papuzińskiej „Nasza mama czarodziejka” 

„Jak nasza mama odczarowała wielkoluda” i „ Jak nasza mama zreperowała księżyc”   

1. Proszę wysłuchaj opowiadań: 

https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA
https://www.youtube.com/watch?v=S6gewDPXBjE
https://wordwall.net/pl/resource/1914624/poranna-gimnastyka


https://www.youtube.com/watch?v=QMYdEo8N9Xo&pbjreload=10 

2. Zilustruj jedno z opowiadań: możesz narysować, namalować, nakleić  - zrób jak 

sobie życzysz. 

Edukacja matematyczna  

 

Liczby trzycyfrowe typu 360. 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 

1. Otwórz podręcznik s. 88 – przeanalizuj dokładnie sposób obliczania Antka i Kasi. 

2. Wykonaj w zeszycie - zad.2 i 3 ze s. 88 podręcznika  

 

 

 

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/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

