
Zadania do wykonania dla klasy II C od 11 do 15 maja 2020roku: 

11maja (poniedziałek) –  Rodzinne  wycieczki rowerowe. Podręcznik s.70 -71 (,,Smocza Drużyna 

Rowerowa”- naucz się pięknie czytać). Do zeszytu przepisz zasady o jakich musisz pamiętać  

wybierając się na wycieczkę rowerową (podręcznik s. 8 – przyślij do oceny). 

Wychowanie fizyczne -  Ćwicz tak jak umiesz : https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

Edukacja matematyczna –  Obliczenia kalendarzowe. 
Przypomnij sobie nazwy miesięcy. Skorzystaj z podręcznika na s. 85. Zapisz notatkę w zeszycie: 
 
Rok ma 12 miesięcy i dzieli się na 4 kwartały.  Kwartał to 3 miesiące. 
 
Przygotuj kalendarz i odpowiedz ustnie na pytania ze s. 85 w podręczniku. Następnie rozwiąż zadania 
w KM s.8-9 i prześlij do oceny. 
 
W tym tygodniu czeka Was sporo nowych wiadomości do opanowania, dlatego pracujcie uważnie i 
systematycznie. Na pewno dacie radę ! Powodzenia! 
 

12 maja (wtorek) – Wiosna. Przewodnik prawdziwych tropicieli. Podręcznik s. 14 – 15 (poproście o 

przeczytanie tego dość trudnego tekstu rodziców?). Karty pracy s. 16,17. (ćwiczenia 5 i 7 do oceny). 

Ćwiczenia dodatkowe s.76 ćw. 9  

 Edukacja matematyczna – Litr 
Obejrzyj ilustrację na s.86 w podręczniku i zapisz notatkę w zeszycie: 
 
Pół litra i pół litra to 1 litr.       1 litr to 4 ćwierci litra.     Półtora litra to 1 litr i pół litra. 
 
Wykonaj zad. 1,2,3 i 4 na s. 86 w podręczniku. Prześlij do oceny. 

Edukacja plastyczna – Wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej przedstawiającej drzewo, 

które rosło na podwórku na podstawie opowiadania ,,Bocianie gniazdo” lub tego, które rośnie na 

Twoim podwórku czy w pobliżu Twojego domu. 

Wychowanie fizyczne -  Ruszaj się wesoło : https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA 

13 maja(środa) – Bocianie gniazdo. Podręcznik s.16,17. Karty pracy s.18, 19. (zachęcam raz jeszcze do 

przeczytania całej książki Marii Terlikowskiej ,,Drzewo do samego nieba”). 

Wychowanie fizyczne -  Ty też tak potrafisz : https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

Edukacja matematyczna – Litr 
Wykonaj zadania w KM na s. 10-11 i zad.5 s .54 
 

Edukacja muzyczna – śpiewaj wesołą piosenkę ,,Kwiatki, bratki i stokrotki” oraz pobaw się z utworem 

,,Mam chusteczkę haftowaną” - karty pracy s. 68 ćw. 2 

14 maja(czwartek) – Czytam ze zrozumieniem – ,,Podróż kropelki” -  podręcznik s.84, 85. Ćwiczenia 

1, 2 i 3 zrób w zeszycie i prześlij do oceny 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc
https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE


15 maja(piątek) – Igrzyska olimpijskie. Podręcznik s. 18, 19. W zeszycie na podstawie tekstu 

odpowiedz na pytania: (przyślij do oceny)                                                                                                                                                      

1. Czym są igrzyska olimpijskie i jak często się je organizuje?                                                                                                                                                           

2. Jakie igrzyska olimpijskie wyróżniamy?                                                                                                                                                                                 

3. Jakie są najważniejsze symbole igrzysk i co oznaczają? 

Edukacja matematyczna - Liczby trzycyfrowe 
Odczytaj uważnie liczby w zad. 1 na s. 87 w podręczniku. Wykonaj zadania 2,3 i 4 w zeszycie oraz 
zadania w KM na s. 12-13 Zadania z zeszytu prześlij do oceny. 
 

Edukacja techniczna – Wykonaj medal według podanej instrukcji w kartach pracy na s. 23 lub według 

własnej inwencji. 

 Brawo! Radzicie sobie bardzo dobrze , pamiętacie o przysyłaniu określonych zadań do oceny. Nie 

zapominajcie o języku angielskim i informatyce. Przypominamy o systematycznej pracy, ćwiczeniu 

czytania i utrwalaniu tabliczki mnożenia i dzielenia. Pamiętajcie też o wesołych zabawach, a jeśli to 

możliwe o spacerach i pobycie na powietrzu. Nie zapominajcie o higienie. Życzymy zdrowia i 

wytrwałości. 

 


