
KLASA 2b Od 11.05 – 15.05 

11.05.  poniedziałek – lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: Mój dzień na wsi. 

Praca inspirowana opowiadaniem R.Witka „Zwykły czy niezwykły” P.s. 16-17. Kedy to było – określenie stosunków 

czasowych. Podawanie nazw czynności wykonanych przez dzieci w danym dniu. Wyszukiwanie synonimówdo wyrazu dzisiaj. 

Określenie czasu wydarzeń, które miały miejsce w przyszłości. Uzupełnianie notaki dotyczącej tekstu określeniami 

oznaczającymi czas wykonywania czynności w ciągu dnia Z.s. 16 ćw.1. Mój niewzykły dzień – tworzenie komiksu. 

Ćwiczenia ortograficzne Z. s.16 ćw.2. Rozpoznawanie zbóż na ilustracjach P.s. 18-19. Wykonanie ćwiczeń Z. s.18 ćw.4-5. 

Matematyka: Temat: Pomyślę i rozwiążę.  

Działania na liczbach Obliczanie iloczynów.P.M s. 48. Zapisywanie i wskazywanie liczb wg podanego warunku M. s. 56 z. 1-5.  

 

12.05. wtorek – lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Jak powstaje chleb? 
Praca inspirowana opowiadaniem Z Staneckiej „Od ziarenka do bochenka”. P. s. 20. Odczytanie definicji skansen zamieszczonej w 
słowniku języka polskiego. Jak powstaje chleb? – wskazywanie kolejnych czynności Z. s. 19-20 ćw.1. Porównanie i nazywanie różnych 
rodzajów pieczywa Z.s.21 ćw. 3,4. Układanie i zapisywanie zdań z nazwami zawodów, doskonalenie pisowni nazw zawodów z rz. 
Wyjaśnienie i utrwalenie pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach ch, j, w, p.P.s. 21 ćw 1-3. Wykonanie ćwiczeń Z. 22 ćw.6-7. 
Matematyka: Obliczenia pieniężne i zegarowe.  
Obliczenia iloczynów z wykorzystaniem ilustracji P. s. 49 z.1.  Obliczenia pieniężne P. s. 49 z.2-3.  Rozwiązywanie zadań tekstowych M.s.57 
z.1-4. Mnożenie w zakresie 30 M.s.57 z.5.  
Zajęcia komputerowe: W krainie rudego kota. 

 

13.05. środa– lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Na wiejskim podwórku. 

Praca inspirowana książką J. Grabowskiego „Czarna owieczka” Wyszukiwanie informacji potrzebnych do zapisania metryczki 

książki. Z.s.23 ćw.2. Wyjaśnienie związków frazeologicznych „czarna  owca” Z.s.23 ćw.2. Na podstawie lektury pisanie 

odpowiedzi na pytania Z.s.23 ćw. 3. Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w wiejskiej zagrodzie Z.s. 24ćw.5. 

Rozwiązywanie rebusów Z.s.23 ćw.4. Utrwalenie pisowni wyrazów z rz po spółgłosce ch Z.s.24 ćw6. Podawanie nazw 

produktów, które dają różne zwierzęta Z. s. 25 ćw.7,8.  

Wiejska zagroda – kompozycja przestrzenna z tektury,  

Matematyka: Temat: Doskonalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 100.  

Wykonanie ćwiczeń s. 58 ćw. 1-4. Zadanie 5 popraw tak żeby można je było rozwiązać do zeszytu.  

 



14.05. czwartek – lekcje online na Teams 

Język polski : Temat: Metka i jej przyjaciele 

„Czarna owieczka” – drugie spotkanie z lekturą. Podpisanie imionami bohaterów ksiażki Z.s. 26 ćw.1. Układanie zdań o 

zwierzętach Z.s.26 ćw.2. Opisywanie cech owieczki świadczących o jej psim zachowaniu Z.s.26 ćw.3. Tworzenie zdania 

złożonego ze zdań pojedyńczych Z.s.27 ćw.4. Tworzenie czasowników z sylab i ich zapisywanie Z.s.27 ćw.5. 

Wykonanie owieczek z papieru. 

Matematyka:  Temat: Zadania z treścią.  

Rozwiązywanie zadań tekstowych P.M.s.50 z.1. Przepisz działania do zeszytu i oblicz P.M s,50 z.2.  Wykonanie zadania w 

ćwiczeniach. M.s.59 – 60 z. 1-5. 

 

15.05. piątek – lekcje online na Teams 

Język polski: Temat: Potyczki ortograficzne.Sposób na rz mam – 9 ważnych liter znam.   

Praca inspirowana wierszem M.Strzałkowskiej „Trzy po trzy”. P.s.22.. 9 ważnych liter – ćwiczenia ortograficzne. Pisanie 

fragmentu rymowanki z pamięci. Ćwiczenia i gry ortograficzne Z. s.28 ćw.1. Układanie i zapisywanie zdań z wybranymi 

wyrazami Z.s.29 ćw.2,4. Zaznaczanie spółgłoski, którą różnią się wyrazy z każdej pary.Z.s.29 ćw.3. 

Ortograficzna utrwalanka P.O s. 50 ćw 1-2.  

Matematyka: Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych M.s. 61 z.1. Uzupełnianie zadań w tabeli.M.s.61 z.3. Obliczanie sum podanym sposobem. 

M.s.61 z.2. 

 

 


