
KLASA 2b Od 08.06 – 10.06 

 

08.06 -  poniedziałek – lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: O uważnym słuchaniu. 

Praca inspirowana opowiadaniem R.Witka „Fileciki do kontroli”. Czytanie tekstu przez nauczyciela P.s.48.Wskazanie 

bohaterów tekstu i okreslenie miejsca akcji. Układanie zdań zgodnie z kolejnością wydarzeń i ich zapisywanie Z.s.60 ćw.1. 

Zabawne skojarzenia – wyszukiwanie wyrazów rymujących się z podanymi Z.s.60 ćw.2. Dlaczego warto słuchać? – 

wzbogacenie słownictwa. Laryngolog- poznanie pracy lekarza tej specjalności. Rozmowy o chorobach wynikających z 

niedbania o słuch. Ćwiczenia ortograficzne i językowe. Z.s.61 ćw.3,4.  

Matematyka. Temat. Powtarzamy, utrwalamy. Rozwiązywanie zadań tekstowych.  

Odczytywanie danych z diagramu słupkowego P.Ms.64 z.1. Obliczenia zegarowe. PM s.64 z.3. Rozwiążywanie zadań 

tekstowych M.s.74 z1,2,3. 

 

09.06. wtorek – lekcje online na Teams.  

Język polski: Temat:Potyczki ortograficzne. Ważne są ćwiczenia,gdy ó się nie wymienia. 

Ortograficzne rymowanki M.Strzałkowskiej „Ruszam mózgiem nie na próżno”. P.s.49. Głośne czytanie wiersza 

ortograficznego. Wyszukiwanie i odczytywanie par rymujących się wyrazów. Pisanie z pamięci umówionych wyrazów z 

wiersza. Zabawna zwrotka – ćwiczenie pamięci. Utrwalenie pisowni wybranych wyrazów z ó. Z.s.62 ćw.1. Zapisywanie 

wyrazów z ó niewymiennym, przeliczanie głosek w wyrazach Z.s.63 ćw.2. wypisanie wyrazów z ó niewymiennym w kolejności 

alfabetycznej. Z.s.63 ćw.3,4. Ćwiczenia w pisaniu – memory. 

Matematyka: Temat: Powtórzenie wiadomości – dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. 

Doskonalenie rachunku pamięciowego w grze matematycznej. M.s.75 z.2. Odkrycie zasady tworzenia ciągów liczbowych i ich 

dokończenie. M.s.75 z.1. Utrwalenie pojęć mateamtycznych- rozwiązanie krzyżówki M.s.75 z.3. 

Zajęcia komputerowe. Zgubiony długopis. Tworzymy ogłoszenie w edytorze tekstu.  
 

10.06. środa– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Królowa naszych rzek. 

Dlaczego woda jest ważna w życiu człowieka- rozmowa wprowadzająca. 

Praca inspirowana legendą W.Vargasa „O Wiśle” Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Próba okreslenia cech legendy. 

Przypomnienie znanych dzieciom legend dotyczących Wisły. P.s.52. Wskazanie na mapie miejsc ,przez które przepływa Wisła. 

Zapisywanie zdań Z.s.64 ćw.1. Dopasowanie określenia do podanych wyrazów Z.s.64 ćw.2.  Od źródła do ujścia – praca z 

mapą. Poznanie pojęć źródło, ujście. P.s.53.  



Matematyka. Temat.Obliczenia  pieniężne, zegarowe i rachunkowe. 

Rozwiązywanie zagadek logicznych PM.s.65 z.4. Rozwiązywanie łamigłówek z hasłem.Obliczenia zegarowe, zaznaczenie 

godzin na zegarach M.s.76.z.1 Wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń s.76 z.2.  

 


