
KLASA 2b Od 04.05 – 08.05 

04.05.  poniedziałek – lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: Co jest przyjazne, a co szkodliwe? 

Praca inspirowana opowiadaniem M.E Letki „Tu mówi lisek”. P.s. 4-5. Słuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela. Pokoloruj 

sylaby przy poprawnych odpowiedziach na pytania do tekstu Z. s.4 ćw1.Apel leśnych zwierząt do mieszkańców osiedla- 

wspólne redagowanie odezwy. Szkodliwie i przyjazne zachowania człowieka wobec środowiska – czytanie informacji. P.s.6-7. 

Praca w ćwiczeniach s. 4-6 ćw.2,3,4.5,6 

Matematyka: Temat: Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. 

„Lańcuszek matematyczny – ćwiczenie rachunku pamięciowego. Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia  

P.M s. 44 z.1,3 .Obliczenie działań w zeszycie.  Wykonaj zadania M.s.53 z. 1,3 

 

05.05. wtorek – lekcje online na Teams 

Język polski: Temat:Jak pokonać siły natury? 

Wypowiedzi na temat żywiołów na podstawie wiedzy i własnych doświadczeń. Żywioły – wyjaśnienie pojęcia. Utrwalenie 

pisowni wyrazów z ż zapisanie ich i układanie z nimi zdań. Z. s.8 ćw.4. Praca z tekstem informacyjnym „Cztery żywioły” P. s. 

8-9. Odpowiedzi na pytania do tekstu. Poznanie pracy strażaka. Praca w ćwiczeniach s. 7- 9 ćw. 1-5 Cechy żywiołów – praca 

plastyczna. 

Matematyka:Mnożymy i dzielimy w zakresie 100. 

Mnożenie jako dodawanie liczb  - uzupełnienie ciągu liczbowego.P.M s.45 z.1-3. Rozwiązywanie zadań tekstowych,  

M. s. 53 z.3.4.  

Zajęcia komputerowe – W krainie rudego kota – poznajemy program Scratch. 

 

06.05. środa– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Dbamy o nasze otoczenie. 

Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z rz po spółgłoskach k,g. P. s. 10 ćw1,2,3. Porządkowanie liter od największej do najmniejszej i 

zapisanie powstałych wyrazów w zeszycie P.s. 10 ćw.2. Nazywanie wyrazów na obrazkach i zapisanie ich w zeszycie 

P.s.10.ćw.3 

Praca inspirowana opowiadaniem R. Witka „Dwa worki wstydu”. P.s. 11. Próba zdefiniowania pojęcia „uczciwość”. 

Kompozycja opowiadania- doskonalenie umiejętności językowych – praca w ćwiczeniach. Z. s.10 ćw. 1. 

Matematyka: Liczymy w zakresie 100 

Rozwiązywanie zadań tekstowych P.M s. 46 z.1,2. Dostrzeganie związku mnożenia z dzieleniem. M. s, 54 z.1-3 – praca w 

ćwiczeniach.  



 

07.05. czwartek – lekcje online na Teams 

Język polski : Temat: Ze starego – nowe.  

Praca inspirowana wierszem .M. Brykczyńskiego „Marsz do kosza”. Głosne czytanie wiersza. Rozmowa na temat wiersza 

kierowana pytaniami. P.s. 12-13. Gospodarowanie odpadami – kształtowanie prawidłowych postaw. Zaznaczanie przedmiotów, 

które nie pasują do pozostałych Z. s. 13 ćw.4. Szukanie informacji o sposobach ponownego wykorzystania odpadów.Z s. 11-12 

ćw. 1-3. Opowiadanie o czynnościach w celu ochrony przyrody – stosowanie czasowników 1 i 3 osobie. Z. s.13 ćw.5. 

Układanie i zapisanie w zeszycie zdań z tymi czasownikami. 

Matematyka: Liczymy w zakresie 100. 

Uzupełnianie zapisów graficznych  i wykonanie obliczeń w zeszycie. P.M s. 47 z.2. Obliczanie ilorazów i sprawdzenie dzielenia 

za pomocą mnożenia. M.s. 55 z.1. Rozwiązywanie zadań tekstowych. M. s. 55 z. 2,3.  Pomyślę i rozwiąże – praca w 

ćwiczeniach M.s. 56 z. 1 -5. 

 

08.05. piątek – lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Dzień Odkrywców – dbamy o nasze środowisko.  

Praca inspirowana tekstem M. strzałkowskiej „Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny. Zapoznanie z treścią 

przedstawienia. Wyjaśnienie pisowni z trudnościami ortograficznymi P.O s. 5 ćw.6 i s. 6 ćw.2,3. Utrwalenie postaw  

ekologicznych i przyrodniczych. Z. s. 14-15 ćw.1-4. 

Matematyka: Obliczenia w zakresie 100.  

Rozwiązywanie zadań tekstowych P.M s. 48 z.1. Zapisywanie wskazań zegara, rozwiązywanie zadań złożonych M. s. 57 z.1-5. 

 


