
KLASA 2b  15.06, 19.06. 

Od. 22.06 – 25.06 

 

15.06 -  poniedziałek – lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: Z wizytą pod Wawelem. 

Praca inspirowana wierszem J.Kiersta „Czy to Kraków?”P.s.54. Głośne czytanie wiersza. Rozwiązanie zagadek zapisanych w 

kolejnych zwrotkach wiersza. Wzbogacenie wiedzy o Krakowie. Rozwiązanie zagadek dotyczących zabytków Krakowa, 

zapisanie ich nazw. Z.s.65 ćw,1.Opisywanie herbu Krakowa na podstawie zdjęcia. Z.s.66 ćw. 2.Układanie zdań z podanymi 

wyrażeniami (z wyrazem Kraków w różnych przypadkach). Z.s.66 ćw.3. Krakowiak – ćwiczenia w opisywaniu stroju 

krakowskiego. Z.s.67 ćw.4. Opisywanie kobieego stroju krakowskiego na podstawie ilustracji. Z.s.67 ćw.5. Słuchanie 

informacji o lakoniku. Obejrzenie zdjęć lakjonika – wykonanie pracy plastycznej.  

Matematyka. Temat.Pomyślę i rozwiążę. Zadania na liczbach. 

Zabawy doskonalące umiejętność układania pełnych setek w ciągi liczbowe.M.s.77 z. 3. Dostrzeganie regularności we wzorach 

M.s.77 z.1. Rozwijanie logicznego myślenia M.s.77 z.2. 

 

19.06. piątek – lekcje online na Teams.  

Język polski: Temat.Jak powstała Warszawa? 

Praca inspirowana legendą W.chotomskiej „Wars i Sawa”.P.s.56-57. Kilkkuzdaniowe wypowiedzi o tym jak powstała 

Warszawa. Odpowiedzi na pytania do tekstu. Wyjaśnienie dlczego syrena w herbie ma tarczę i miecz. Doskonalenie słuchania 

ze zrozumieniem, dopasowanie wypowiedzi do postaci. Z.s.68-69 ćw.1,3. Wskazywanie kolejnych wydarzeń i zapisywanie 

odpowiedzi na pytanie Z.s.68 ćw.2. Ustne opisywanie herbu Warszawy i uzupełnienie jej opisu podanymi wyrazami Z.s.69 

ćw,4. 

Matematyka: Temat:Doskonalenie umiejętności matematycznych. 

„Spływ kajakowy” – matematyczna gra planszowa. 

.  

22.06. poniedziałek– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat.Dzień Odkrywców. Gwiazdy i planety.  

Praca z tekstem informacyjnym „Nasz kawałek wszechświata” P.s.60 – 61. Samodzielne czytanie ciekawostek o planetach. 

Ćwiczenia wzbogacające język. Utrwalenie wiedzy o kosmosie i planetach Z.s.72-73 ćw.1-5. Życie na innych planetach – 

tworzenie opowiadań z wyobraźni.  

Matematyka. Temat. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 



Doskonalenie rachunku pamięciowego w grze matematycznej. https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-
zakresie-100_7_35 

 

23.06 – wtorek – lekcje online na Teams 

Język polski. Co możemy zrobić z tatą? 

Praca inspirowana opowiadaniem R. Jędrzejewskiej – Wróbel „Dzień taty”P.s.64-65. 

Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Wskazanie bohaterów opowiadania. Określenie cech taty Igi, Izy i Igora  

Z.s.77 ćw3. Odpowiedzi na pytania do tekstu Z.s.78 ćw.5. Wskazanie kolejnych wydarzeń w opowiadaniu z.s.77 

ćw.1.Planowanie niespodzianek dla taty z okazji Dnia Ojca. Z.s.77 ćw.2. Wypowiedzi dzieci o pracach wykonywanych 

wspólnie z tatą. Z.s.78 ćw.6. Układamy wyrazy- propozycja zabawy z tatą. Pisanie kilkuzdaniowej wypowiedzi o własnym 

tacie. Z.s.78 ćw.4. 

 

24.06 – środa – lekcje online na Teams 

Język polski – Temat. Toruń – miasto Mikołaja Kopernika 

Praca inspirowana wierszem C. Janczarskiego „Gwiazdy nad Toruniem” P.s.58  Głośne czytanie wiersza przez chętne dzieci. 

Wycieczka do Torunia – poznajemy toruńskie zabytki. Z.s.71 ćw.4.Poznajemy sylwetkę Mikołaja Kopernika. Uzupełnienie 

notaki o Mikołaju Koperniku Z.s.70 ćw.1. Wiem, czytam .piszę – poszerzenie wiadomości przyrodniczych Z.s.70 ćw.2. 

Wyjaśnienie czym jest Układ Słoneczny Z.s.71 ćw.3.  

Projekt piernika- znaku rozpoznawczego Torunia.  

 

Matematyka. Temat.Mnożenie i dzielenie w zakresie 30. 

Gry i zabawy z tabliczką mnożenia – wyścigi.  

 

25.06 – czwartek – lekcja online na Teams 

Język polski. Temat. Planujemy wakacje. 

Wakacyjne plany- ćwiczenia w mówieniu. Czytanie wypowiedzi dzieci i uzupełnienie tekstu nazwami miejscowości. Z.s.74 

ćw.1. Wyszukiwanie miejscowości Wpisywanie kierunków na uproszczonej mapie Polski. Z.s.76 ćw.5. Uzupełnienie zdań 

nazwami kierunków Z.s.76 ćw.6. Wyszukiwanie na mapie miast z tekstu. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. Uzupełnienie 

wypowiedzi nazwami miejscowości na podstawie omawianego tekstu. Z.s.74 ćw.1. Tworzenie wyrażeń przyimkowych i 

używanie ich w krótkiej wypowiedzi pisemnej Z.s. 75 ćw.2. Intuicyjne określenie rodzaju rzeczownika i przymiotnika w liczbie 

pojedyńczej Z.s.75 ćw.3. Wakacyjny obrazek – kompozycja plastyczna z wykorzystaniem różnych technik.  
 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-100_7_35


 

 

  

 


