
KLASA 2b   

Od 18.05 – 22.05  

18.05.  poniedziałek – 

lekcje online na Teams 

Język polski.Temat: 

Wiosenna wyprawa.  

Praca inspirowana wierszem M.Przewoźnika „Majówka”.P.s.23. Głośne indywidualne czytanie 

tekstu. „Na majówkę, na wędrówkę”- ćwiczenia w pisaniu rzeczowników z zakończeniem ówka. 

Układanie rymowanek z wyrazami z z końcówką- ówka. Z.s. 30 ćw.1-5. Kilkuzdaniowe pisanie 

wypowiedzi o preferowanych formach wypoczynku Z.s.31 ćw.6. Matematyka: Temat: Zadania 

z treścią. Zadania praktyczne.  

Obliczanie sum podanym sposobem M.s.61 z.2. Rozwizywanie zadań tekstowychM.s. 61 z.1.3. 

Wykonanie quizu sprawdzającego wiedzę dzieci na temat zadań z treścią.  

  

19.05. wtorek – 

lekcje online na 

Teams Język 

polski: Temat: 

Majówa łąka.  

Gromadzenie informacji o popularnych roślinach łąkowych P.s.24. Czytanie tekstu informacyjnego 

o łące i roslinach łąkowych.Rozpoznawanie roślin łąkowych, podawanie ich nazw, omawianie 

zastosowania Z.s.32 ćw.7. układanie i zapisywanie pytań do tekstu o mniszku lekarskim.Z.s.32 
ćw.1.Czytanie tekstu informacyjnego na temat zwierząt zamieszkujących łąkę.  

P.s.25. Układanie i zapisywanie podanych zgodnie z następstem przyczynowo- skutkowym. 

Z.s.34 ćw.5. Rozpoznawanie nazw zwierząt i nazw roślin. Z.s.34 ćw.6. Ćwiczenia w pisaniu 

wyrazów z ó wymiennym. Z.s.23 ćw.2-4.  Matematyka: Dodawanie do liczby dwucyfrowej i 

odejmowanie od niej pełnych dziesiątek.  

Wspólna analiza zadania, ćwiczenia doskonalące dodawanie liczbb dwucyfrowych P.M. s. 51 

z.1-3. Obliczenia pieniężne P.M.s.51 z.4. Rozwiązywanie zadań złożonych M.s.61 z.1. 

Obliczanie sum wybranym sposobem M.s.61 z.2. Uzupełnianie danych w tabeli (dodawanie 

liczb dwucyfrowych)M. s.61 z.3. Zajęcia komputerowe: Odbicie w jeziorze – pracujemy w 

Paincie.   
  

20.05. środa– 

lekcje online na 

Teams Język 

polski: Temat: 

Mieszkańcy łąki i 

ogrodu.   

Praca inspirowana wierszem J.Brzechwy „Żuk” P.s.26. Głośne czytanie wiersza. Żuk i biedronka – 

słuchanie informacji o owadach. Rozpoznawanie owadów na podstawie opisu ich cech. Z.s.36 

ćw.1. Wyszukiwanie właściwej drogi w labiryncie Z.s.37 ćw.5.Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu z 
pamięci. Z.s.37 ćw.6. Zapisywanie nazw zwierząt w kolejności alfabetycznej  

Z.s.38 ćw.7. Uzupełnienie zdań z wyrazami z 

ramki Z.s.38 ćw.8. Matematyka: Temat: Sposoby 
dodawania liczb dwucyfrowych.  

Omówienie różnych sposobów dodawania liczb dwucyfrowych P.M s. 51 z.1-3.Obliczenia 

pieniężne, odczytywanie danych z rysunku P.M s.51 z.4. Obliczanie odległości w kilometrach 

M.s.62 z.1-3. Doskonalenie znajomości miesięcy M.s.62 z.4.  

 



 

 

21.05. czwartek – 

lekcje online na 

Teams Język 

polski : Temat: W 

królestwie pszczół.  

Słuchanie ciekawostek o zwyczajach i życiu pszczół. Obejrzenie prezentacji. 

https://slideplayer.pl/slide/838214/. Praca inspirowana opowiadaniem A. Bahdaja „Malowany ul”. 

Słuchanie opowiadania P.s. 28-29.Praca małej Bze Bze – ćwiczenia w mówieniu Z.s.39 ćw.2. Tworzenie zdań 

podrzędnie złożonych i zapisywanie ich w zeszycie. Wskazywanie najważniejszych wydarzeń w opowiadaniu 

Z.s.39 ćw.1. Wyjątki od reguły – ćwiczenia ortograficzne Z.s.40 ćw 3,4. Utrwalenie pisowni rz po spółgłosce 

p Z.s. 41 ćw.5-6. Malowany ul – wykonanie projektu. Projektowanie kwiatowego wzoru na ścianę ula.   

Matematyka:  Temat: Odejmowanie liczb dwucyfrowych – obliczenia w zakresie 100.  

Omówienie różnych sposobów odejmowania liczb dwucyfrowych P.M s.52 z.1,2. Odczytywanie 

danych z ilustracji, analliza sytuacji, wyciąganie wniosków P.M s. 52 z.3. Etapowe rozwiązywanie 

zadań złożonych M.s. 63 z.1. Ćwiczenia w obliczaniu sum i różnic w układzie tabelarycznym M.s. 

63 z.3.   

  

22.05. piątek – lekcje 

online na Teams Język 

polski: Temat: Dzień 

Odkrywców. Maj w 

pełni.  

Rozwiązywanie rebusu z hasłem „Domowa gazetka”. Prezentacja ulubionych czasopism czytanych 

przez dzieci. Czytanie ze zrozumieniem- zaznaczanie tytułu zgodnie z poleceniem Z.s.42 

ćw.1.Kreatywne rysowanie. Z.s.42 ćw.2.. Omówienie ortogramów Z.s.43 ćw.3. Odczytywanie dat 

na kartkach z kalendarza. Z.s.43 ćw.4. Podawanie nazw kategorii wyrazów. Z.s.43 ćw.5.Praca z 

numerem Świerszczyka. Rozmowa o ozawartości pisma. Ustalenie co najbardziej podoba się 

dzieciom w czasopiśmie. Praca w grupach. Każda grupa opracowuje jeden dział gazetki.   

Matematyka: Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100.  

Obliczanie długości łamanej, porównywanie odległości P.M s.53 z.1. Wskazywanie cyfry 

dziesiątek i jedności w podanych liczbach M.s. 64 z.1. Tworzenie liczb dwucyfrowych z podanych 

liczb M.s.64.z.4. Rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczanie długości w centymetrach, 

odległości w metrach P.M s.53 z.3,4. Czytanie schematów, obliczanie wskazanych sum i różnic M. 

s.64.z.5  

 

  

https://slideplayer.pl/slide/838214/
https://slideplayer.pl/slide/838214/

