
KLASA 2b Od 01.06 – 05.06 

 

01.06 -  poniedziałek – lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: Święto wszystkich dzieci. 

Praca z tekstem informacyjnym „Poznajmy się”P.s.36 – 39. Głośne czytanie wypowiedzi dzieci z różnych krajów. 

Wskazywanie na mapie Europy krajów, z których pochodzą bohaterowie tekstów. O czym marzą dzieci? Wypowiedzi o 

marzeniach dzieci z różnych krajów.Z.s.54 ćw.1. Podawanie przykładów własnych marzeń. Ilustrowanie własnych marzeń 

techniką dowolną. Wyszukiwanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską. Czytanie największych państw 

europejskich, oglądanie ich flag. P.s,40 ćw.1. Dzieci listy piszą – ćwiczenia w pisaniu tekstów. Rozmowa o różncyh sposobach 
komunikowania się.Z.s.55 ćw.2. https://samequizy.pl/19-pytan-z-seri-co-wolisz-dostac-na-dzien-dziecka/ 

Matematyka. Wprowadzenie pojęcia kilometr. 

Omówienie ilustracji, wprowadzenie pojęcia kilometr P.Ms.61. Rozwiązywanie zadania złożonego z wykorzytaniem 

schematycznego rysunku M.s.70 z.2. Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek i setek M.s.70 z,1,3. 

 

02.06. wtorek – lekcje online na Teams.  

Język polski: Temat: Sprawdzam siebie – świat pełen kolorów. 

Słuchanie opowiadania M.Węgrzeckiej „Czary mamy”. Sprawdzenie rozumienia tekstu. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z rz po 

spółgłoskach Z.s.52 ćw.1. Wykonanie ćwiczeń w Zeszycie ćwiczeń s. 52-53 ćw. 2-6. Utrwalenie pisania wyrazów z rz po 

spółgłoskach ( dyktando online) 

Matematyka. Liczymy do 1000. 

Przepisz działania do zeszytu i wykonaj obliczenia P.M s.60 z.5. Rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczanie odległości w 

metrach, obliczanie piniężne M.s.70 z.2. Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek M.s.70 z.1. Porównywanie liczb.  

https://quizizz.com/join?gc=204568  

Zajęcia komputerowe: Kodowanie ze Scratchem.- pierwszy skrypt.  
 

03.06. środa– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Każdy z nas jest ważny. 

Opowiadanie R. Witka „Każdy jest ważny’P.s.41.Redagowanie pisemnej wypowiedzi o swoich umiejętnościach i ulubionych 

zajęciach. Kształtowanie prawidłowych postaw. Uzupełnianie zdań na podstawie ilustracji podanymi czasownikami Z.s.56 

ćw.2. Utrwalenie pisowni z ó niewymiennym i układanie z nimi zabawnych zdań i zapisywanie ich w zeszycie. Z.ćw.s.57 ćw.3. 

Dobieranie do podanych przymiotników wyrazów o znaczeniu przeciwnym Z.s.57 ćw.4. 
Matematyka: Temat: Setki, dziesiątki, jedności.  

https://samequizy.pl/19-pytan-z-seri-co-wolisz-dostac-na-dzien-dziecka/
https://quizizz.com/join?gc=204568


Przeliczanie setek, dziesiątek, jedności w zbiorach na ilustracji. P.Ms.62 z.1. Omówienie skrótów stosowanych w układach 

pozycyjnych M.s.71 z.1. Pisanie liczb trzycyfrowych, kolejnych odkodowanych z zapisów skrótowych M.s.71 z.2,3. 

 

04.06. czwartek –  online na Teams 

Język polski : Temat: Planujemy zakupy. 

Praca inspirowana opowiadaniem M.E.Letki „Zeszyt z wydatkami” P.s.43-45. Odpowiedzi na pytania do tekstu, Podawanie i 

zapisywanie propozycji zakupów przeznaczonych dla domu i dla psa.Z.s.58 ćw.1. Ocena zakupu dokonanego przez 

domowników z.s.58 ćw.2. Co trzeba kupić? – ćwiczenia w kształtowaniu właściwych postaw. Sztuka pisania- ćwiczenia w 

opowiadaniu historyjki obrazkowej. Srawdzenie w słowniku ortograficznym pisowni trudnych wyrazów. Samodzielne 

uzupełnianie zdań w opowiadaniu o przygodach Marylki. Z.s.59 ćw.3 

Matematyka:  Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. 

Układanie magicznych kwadratów z podanych liczb. Dodawanie i odejmowanie podanych kwot, obliczanie reszty. M.s.72 z.4. 

Odczytywanie danych z ilustracji i obliczanie odległości.P.M s.63 z.2. Dodawanie dziesiątek i setek do liczby trzycyfrowej i 

odejmowanie od niej M.s.72 z.1,3. Rozwiązywanie zadania tekstowego M.s.72.z.2.  

 

05.06. piątek – lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: O uważnym słuchaniu. 

Praca inspirowana opowiadaniem R.Witka „Fileciki do kontroli’ Wskazywanie bohaterów tekstu i określenie miejsca akcji. 

P.s.48. Układanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń i ich zapisywanie. P.s.60 ćw.1. Zabawne skojarzenia- wyszukiwanie 

wyrazów rymujących się z podanymi. Z.s.60 ćw,2. Laryngolog- poznanie pracy lekarza tej specjalności. Rozmowa o chorobach 

wynikających z niedbania o słuch. Jak to zapisać – ćwiczenia ortograficzne i językowe. Z.s.61 ćw.3. Wyszukiwanie wyrazów 
ukrytych w labiryncie, układanie z nimi zdań i ich zapisywanie. Z.s.61 ćw.4. https://dyktanda.online/app/dyktando/22 

Matematyka: Temat: Powtarzamy, utrwalamy – rozwiązywanie zadań. 

Odczytywanie danych z diagramu słupkowego i wykonywanie obliczeń PM s.64 z.1. Dodawanie i odejmowanie wzakresie 100 

M.s.74 z.1. Rozwiązywanie zadań tekstowych obliczenia pieniężne M.s.74 z.2,3. Obliczenia zegarowe w systemie 24 

godzinnym. – rozwiązanie manufestu. P.M s.64 z.3. https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35 

 

https://dyktanda.online/app/dyktando/22
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35

