
KLASA 2b Od 27.04 – 30.04 

27.04.  poniedziałek – lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: Co słychać wiosną u zwierząt? 

Praca inspirowana wierszem W Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem miele?.P. s. 74 – 75. Głośne czytanie wiersza.Rozmowa o 

zachowaniu cielęcia i przypuszczenia zwierząt co do przyczyny „mielenia ogonem”. Wyszukiwanie w wierszy wyrazów 

rymujących się z wyrazem cielę i zapisanie w zeszycie. Podawanie przykładów zabawnego zastosowania cielęcego ogona – 

rysowanie zabawnego pomysłu. Wybieranie jednego pytania i próba odpowiedzi na nie Ćw. s. 80 ćw 1. Wyjaśnienie znanych 

powiedzeń Z. s.80 ćw.2. Ułóż zdanie z jednym wybranym powiedzeniem i zapisz je w zeszycie. Połącz wyrazy z ramki w grupy 

i zapisz je w zeszycie Z.s.80 ćw.3. Sztuka pisania opowiadania P.s. 76-77. 

Matematyka: Temat: Obliczenia pieniężne. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych P.M s. 40 – 41. Przepisz do zeszytu działania P.M. s.41 z.5 i oblicz wybranym sposobem.  

 

28.04. wtorek – lekcje online na Teams 

Język polski –  Temat: Sprawdzam siebie. Zwierzęce rodziny.  

Układanie wyrazów z rozszypanki wyrazowej. Głośne czytanie tekstów informacyjnych dotyczących rozmnażania się zwierząt 

P.s. 78 -79. Uzupełnianie informacji o charakterystycznych cechach ptaków i ssaków Z.ćw. s.81 ćw.4,5. Sprawdzam siebie 

utrwalenie wiadomości przyrodniczych Z. ćw.s.82-83 ćw. 1-5. Witaminoloty- wykonanie etykietek informacyjnych do 

domowych ogródków.  

Matematyka: Temat: Obliczenia pienieżne w zakresie 100. 

Dostrzeganie związku pomiędzy dodawaniem i odejmowaniem P.M.s.42 z.1,2. Rozwiązywanie zadań tekstowych M. s.50 z.1-3. 

Zadanie 4 rozwiąż w zeszycie.  

Zajęcia komputerowe – Praca w Paincie – narysuj swoje ulubione zwierzątko .  

 

29.04. środa– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Potyczki ortograficzne. 

Samodzielne sprawdzanie swoich umiejętności na podstawie tekstu ułożonego przez nauczyciela. – karta pracy. Wypełnianie 

luk właściwymi literami, P.O s.55 słuchanie baśni H.Ch. Andersena „Pięć ziarenek grochu” 
www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q. 

Matematyka: Działania z okienkami.  

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 P.M. s. 43 z.2. Poznanie siły nabywczej pieniądza. M. s. 51 z.1-3. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. P.M s.43 z.1,3,5 

 

30.04. czwartek – lekcje online na Teams 

Język polski : Temat: Grzegorz Kasdepke „Dedektyw Pozytywka” 

Omówienie lektury. Czytanie zdań i dopasowywanie do postaci z książki – karta pracy. Rozwiązywanie zagadek dedektywa. 

Wywiad z Dedektywem Pozytywką- uzupełniamy wypowiedzi – karta pracy. Quiz sprawdzający znajomość lektury. 

Wykonanie lapbooka.  

Matematyka: Temat: Liczę szybciej niż ślimak 

Ćwiczenia rachunku pamięciowego. Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia. P.M.s.44. Omówienie zasady gry i 

rozegranie kilku partii z rodzeństwem lub rodzicami. M.s. 52. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q

