
KLASA 2b Od 25.05 – 29.05 

 

25.05.  poniedziałek – lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: Gdyby można było….. 

Praca inspirowana opowiadaniem A.Tyszki „Aga i motyle”. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela.P.s.30-31. 

Wyszukanie w tekście słów świetlika  i ich odczytanie. Wskazywanie kolejnych wydarzeń i opowiadanie fabuły Z.s.44 

ćw.1.Ćwiczenia w czytaniu. Omówienie ilustracji, nazywanie przedstawionych na niej zwierząt.P.s.32. Rozmowa o 

pozytywnym i negatywnym wpływie zwierząt na uprawy roślin.Z.s.45 ćw.4,5. Namaluj marzenia- wykonanie pracy plastycznej 

z wykorzystaniem różnych technik. 

Matematyka: Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100. 

Obliczanie długości łamanej, orównywanie odległości. P.M s.53 z.1. Wskazywanie cyfry dziesiątek i jedności w podanych 

liczbach. M.s.64 z.1. Obliczenia pieniężne- odczytywanie danych z ilustracji P.M s.53 z.5. Tworzenie liczb dwucyfrowych, 

dodawanie ich i odejmowanie w zeszycie. M.s.53 z.2. Rozwiązywanie zadań tekstowych Z.s.64 z.2,3. Czytanie schematów 

M.s.64 z.5. 

 

26.05. wtorek – lekcje online na Teams.  

Język polski: Temat: Moja mama jest wspaniała. 

Jaka jest moja mama? Pisanie krótkiej notatki o swojej mamie Z.s.46 ćw.1. Praca inspirowana wierszem N.Usenko 

„Najczerwieńszy kubek”. Czytanie wiersza przez nauczyciela. Rozmowa kierowana pytaniami. P.s.33. Sztuka pisania – 

układanie i pisanie życzeń P.s.34 ćw.1-3. Wspólne redagowanie i pisanie życzeń w zeszycie. Dzieci projektują laurkę z 

papierowych kółek techniką origami. Wykonanie ćwiczeń w potyczkach ortograficznych s. 56 ćw.1-4.” Kwiaty dla mamy”- 

wykonanie kompozycji przestrzennej zgodnie z instrukcją. 

Matematyka: Temat: Centymetry i metry. 

Podawanie przyrządów pomiarowych. Wyjaśnienie pojęcia 1m. P.M.s.54 z.1. Odpowiedzi na pytania na podstawie analizy 

ilustracji P.M.s.54 z.3. Podawanie nazw przedmiotów mierzonych w centymetrach lub metrach. Szacowanie pomiarów. 

Odczytywanie odległości na rysunku M.s.65 z.2,3. Mierzenie długości skoków M.s.65 z.1.  

Zajęcia komputerowe: Uciekaj kotku – tworzymy grę w Scratchu. 
 

27.05. środa– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Kim będę, gdy dorosnę? 

Praca inspirowana wierszem R.Witka „Magister uśmiechów”. 



Głosne czytanie wiersza. Ustalenie kim jest bohater utworu i jakie zawody wykonują jego członkowie. Z.s.48 ćw.1. Łączenie 

nazw zawodów z czynnościami Z.s.448 -49 ćw.2,4. Rozmowa o różnych zawodach. Uczniowie odgadują jakie czynności 

wykonują osoby uprawiające te zawody Z.s.48 ćw.3. Samodzielne pisanie krótkiej wypowiedzi na temat własnych planów 

zawodowych w zeszycie. Pisownia nazw zawodów z zakończeniami – arz ,erz. Zapisywanie 10 poznanych nazw zawodów z 

zakończeniami arz, erz w kolejności alfabetycznej Z.s. 49 ćw.6,7.  

.Matematyka: Temat: Liczymy w zakresie 100.  

Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu liczb- działania z okienkamiP.M s.56 z.1. Obliczanie długości w centymentrach. M.s.65 

z.1-30. Odczytanie wskazań zegara P.M s.56 z.5. Obliczenia w obliczaniu iloczynów i ilorazów. Sprawdzam siebie – wykonanie 

zadań w ćwiczeniach M.s. 66 – 67.  

  

28.05. czwartek –  online na Teams 

Język polski : Temat:Fantazja ubarwia świat. 

Praca inspirowana wierszem J. Brzechwy „Na wyspach Bergamutach” Słuchanie wiersza czytanego przez nauczyciela. P.s.37. 

Zapisanie nazw zwierząt na terenie „wyspy” Z.s. 50 ćw.1. Ćwiczenie kreatywności- wymyslanie „innych dziwnych zwierząt” i 

zapisywanie najciekawszych Z.s.50-51 ćw.2. Utrwalenie pisowni wyrazów z ó wymiennym. Z.s.51 ćw. 3,4. 

Matematyka:  Temat: Liczymy setkami 

Liczenie po 10 do 100 i po 100 do 1000. PM.s. 58- 59 z.1-6. Zapisanie kolejnych setek w ciągu liczbowym M.s. 68 z.1. 

Poznanie zapisu liczb setkami M.s.68 z.4. Obliczenia pieniężne.  

 

29.05. piątek – lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Sprawdzam siebie. Świat jest pełen kolorów.  

Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z rz po spółgłoskach.Z.s.52 ćw.1. Zapisanie wyrazu maj zgodnie z podaną zasadą Z.ś.52 ćw.2. 

Ćwiczenia w grupowaniu rzeczowników. Wykreslanie wyrazów nie pasujących do pozostałych z.s.52 ćw.3. Czaswniki w 

lioczbie pojedynczej i mnogiej. Rozpoznawanie czasowników zapisanych w poprawnej formie. Z.s.53 ćw.4. Zwrócenie uwagi 

na końcówkę ą,ę. 

Matematyka: Temat: Liczymy do 1000- dodawanie i odejmowanie pełnych setek. Obliczenia pieniężne P.M s.60. 

rozwiązywanie zadań tekstowych, odczytywanie danych z ilustracji. Układanie zadań do podanych formuł matematycznych 

M.s.69 z.1-3. Szacowanie wagi, ceny, długości M.s.69 z.4. 

 

 


