
KLASA 2b od 15.04 – 17.04. 

 

15.04.  środa – lekcje online na Zoomie.  
Język polski. – Temat:Mój dobry i zły dzień 
Rozmowa na temat optymistycznego nastawienia do  życia na podstawie wiersza Marka Bartkowicza „Czemu wróbelku”. 
P. s. 59  Przeczytaj głośno wiersz . Wyjaśnij pojęcie optymista, pesymista. Zredaguj ustnie i pisemnie opowiadanie na 
podstawie historyjki obrazkowej Opowiedz historię Helenki. P.s. 60. Ne zapomnij wykorzystać podane pytania i 
czasowniki. Wykonaj ćwiczenia w Zeszycie ćwiczeń S. 68 ćw. 1-3. 
Matematyka: Odczytywanie wskazań zegara. Dzisiaj poznamy pojęcie „minuty” P.s, 32. Ćwiczenia praktyczne za pomocą 
zegara. Odczytaj wskazania zegara i zapisz czas spełniający podane warunki Ćw. s. 44 zad. 1-3. Rozwiąż zadania tekstowe. 
Zabawa utrwalająca znajomość minut http://grydladzieci.edu.pl/zamyslone_wzgorze/lamiglowki/ustaw_zegar.html 
 
16.04. czwartek – lekcje online na Zoomie 
Język polski –  Temat: Bezpiecznie na rowerze. – lekcje online na Zoomie.  
Ocena postępowania bohaterów opowiadania Wojciecha Widłaka „Dla kogo ta ścieszka” P. s. 62-63. Wskaż kolejność 
wydarzeń w opowiadaniu. Żeszyt ćw. s. 69 ćw. 1. Głośne czytanie opowiadania. Podaj przykłady przygotowania roweru 
do jazdy. Wyjaśnij co to jest ścieszka rowerowa. Napisz notatkę w zeszycie zgodnie z podanym wzorem. Przepisz zdania 
Z.ćw s. 69 ćw. 2.  Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach p, b. Wykonaj ćwiczenia w Potyczkach 
ortograficznych S. 46 ćw. 1 i S. 40 ćw 5, 6.Wykonaj zawieszkę odblaskową. – zaprojektuj samodzielnie według własnego 
pomysłu.  
Matematyka: Wprowadzenie pojęcia kwadrans. Odczytaj wskazania zegara i zapisz w zeszycie P. s. 33  
zad. 1 – 2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach S. 45 zad. 1 
 
17.04. piątek – lekcje online na Zoomie 
Język polski: Temat: Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek? 
Rozmowa na temat wysłuchanego opowiadania Zofii Staneckiej „Bardzo ważny telefon”. Ocena zachowania głównego 
bohatera. Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej służącej wezwaniu pomocy. Porządkowanie kolejności P. S. 64- 65 
 

                      Wybieram numer telefonu 
 

Przypomnienie numerów alarmowych.  Z. ćw. s. 71 ćw 1. Tworzymy 
zdania złożone – rola spójników w zdaniu. Z. ćw. s. 72 ćw.2,3.. Zapisz 
utworzone zdania w zeszycie. 
Matematyka: Dopełnianie do najbliższej dziwsiątki i ujmowanie – 
obliczenia w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiatkowego. 
P.s. 34. Obliczenia kalendarzowe. Napisz datę w zeszycie wybranym 
sposobem. P. s. 34 zad. 1. Wykonaj zadania w ćwiczeniach 
 s. 46 zad. 1-5 
 

                               Witam się  
 

               Podaję swoje imię i nazwisko 
 

                   Mówię, co się wydarzyło 
 
                     Podaję adres zdarzenia 
 

 

 

http://grydladzieci.edu.pl/zamyslone_wzgorze/lamiglowki/ustaw_zegar.html

