
KLASA 2b Od 20.04 – 24.04 
20.04.  poniedziałek – lekcje online na Teams 
Język polski. – Temat:Dzień Odkrywców. Potrafimy udzielić pomocy. 
Wyjaśnienie dzieciom na czym polega pierwsza pomoc. Rozwiązanie rebusu. Rozmowa na temat podstawowego wyposażenia apteczki. 
Odkodowanie i zaszyfrowanie odkodowanych nazw przedmiotów. Zeszyt ćw. s. 73 ćw. 3. Czytanie tekstów informacyjnych na temat 
pierwszej pomocy w wypadku zranienia, krwotoku z nosa, oparzenia itp. P.s. 66-67. Wzywamy pomoc – przypomnienie numerów 
telefonów alarmowych i procedury wzywania pomocy. Zeszyt ćw. s. 72 ćw. 1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa Zeszyt ćw. s. 72 ćw 2,4 
Matematyka: - Temat: Dopełniamy i ujmujemy – w zakresie 100. 
Obliczenia w zakresie 100 bez przekroczenia progu dziesiątkowego P.M s. 34 z. 2.5. Obliczenia kalendarzowe – zapisywanie w zeszycie 
daty wybranym sposobem P.M s. 34 z.1. Dodawanie i odejmowanie – obliczenie działań przy pomocy kostki do gry. M. s. 46 z.1,4. 
Obliczenia pieniężne M. s. 46 z.5 
 
21.04. wtorek – lekcje online na Teams 
Język polski –  Temat: Najważniejszy jest uśmiech. 
Uświadomienie dzieciom znaczenie dobroci i uśmiechu w naszym życiu na podstawie opowiadania Edyty Zarębskiej „ Zosia i fiołkowy 
kapelusz” P. s. 68-69. Uczucia bohaterki opowiadania i zmiana jaka w nich zaszła. Praca w zeszycie ćwiczeń s. 74 ćw. 2. „Mój pogodny 
nastrój”- wykonanie autoportretu w pogodnym nastroju. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne. Przypomnienie zasady pisania rz po 
spółgłoskach b,p i zasady stawiania przecinków przed spójnikami. Zeszyt ćwiczeń s. 75 ćw 3,4. 

Matematyka: Temat: Obliczenia w zakresie 100. 

Omówienie różnych sposobów obliczania sum P.M. s. 35 z. 1,2,3. Ćwiczenia w obliczaniu sum M. s. 47 z.2. Obliczenia 

pieniężne. M. s. 47 z.3. Rozwiązywanie zadań tekstowych. M. s.47 z. 1,4. 

Zajęcia komputerowe – Kodowanie na papierze zgodnie z instrukcją slowną. „Krokus”Karta pracy z zakodowanym 

obrazkiem.  

 

22.04. środa– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Wiosna w sadzie. 

Wiosna w sadzie – odkodowanie hasła. Praca inspirowana wierszem D. Gellner „Sad rozkwita”. P. s. 70. Poetycki opis drzew 

owocowych. Wykonanie pracy plastycznej Kwitnące drzewa – techniką wyklejanki. 

Wskazywanie w wierszu rymujących się wyrazów Z. s. 75 ćw. 1. Od kwiatu do owocu- poznawanie etapów powstawania 

owocu.P.s.71. Z. s. 77-78 ćw. 4,6. Ćwiczenia gramatyczne, językowe i ortograficzne. Z.s. 76 ćw.2,3. 

Matematyka: Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe. 
Układanie treści zadań do ilustracji. P.M s. 37. Rozwiązywanie zadań złożonych M.s. 48 z. 1-4. Pomyślę i rozwiążę. P.M s. 38  
 



 
23.04. czwartek – lekcje online na Teams 
Język polski : Temat:Wiosna w polu i w ogrodzie. 
Wypowiedzi dzieci na temat zmian w przyrodzie. Definiowanie pojęcia rola, ogród. Poznanie wiosennych prac na polu i w 
ogrodzie P. s. 72 ćw.1. Pisanie krótkiej notatki o wiosennych pracach w ogrodzie. Z. ćw s. 79 ćw.1,2,3. Ćwiczenia w pisowni 
wyrazów z rz po spółgłoskach d,t.P. s. 73 ćw. 1,2. 
http://pisupisu.pl/3/ortografia/rz-po-spolgloskach 
Matematyka: Temat: Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiatkowego.  
Pomyślę i rozwiążę. P.M. s.39. Wspólne rozwiązywanie zadań wymagajacych logicznego myślenia. Rozwiązywanie zadań 
tekstowych: odejmowanie w zakresie 100, obliczanie odległości, zaznaczanie wskazań zegara, etapowe rozwiązywanie zadania  
złożonego z wykorzystaniem rysunku schematycznego M. s. 49 z.1-4. Analiza sytuacji i zapisu działań P.M s.40-41. 
 

24.04. piątek – lekcje online na Teams 
Język polski: Temat: Co słychać wiosną u zwierząt. 
Praca z tekstem wiersza W. Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele”. P. s. 74-75.Głośne czytanie wiersza. Próba 
uzasadnienia tytułu. Łączenie fragmentu rymowanek, tak żeby powstały zabawne pytania Z.ć s. 80 ćw. 1. Wyjaśnianie znanych 
powiedzeń Z. ćw. s. 80 ćw.2. Zdrobnienia – dobieranie wyrazów z tej samej rodziny. Z ćw. s.80 ćw.3.  
Matematyka: Temat: Obliczenia pieniężne w zakresie 100. 
Dostrzeganie związku między dodawaniem i odejmowaniem P.M. s. 42. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Żapisywanie liczb 
powiększonych i pomniejszonych o daną wartość M. s.50 z. 1,2,3. 
 

 

http://pisupisu.pl/3/ortografia/rz-po-spolgloskach

