
ZADANIA DO WYKONANIA DLA KLASY IIA 

 

 
Kochani Drugoklasiści, 

należą się Wam ogromne brawa za pracę w poprzednim tygodniu!!! 
Sprawiacie mi swoim zaangażowaniem i pracowitością wielką radość. 

Pracujmy tak nadal  
Powodzenia! 

 

Pamiętaj, dla zdrowia ćwicz codziennie  w domu! 
(Listę prostych ćwiczeń otrzymałeś w poprzednim tygodniu). 

Możesz skorzystać: 
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-

%C4%87wiczenia 
Ćwicz bezpiecznie! 

Dni tygodnia 
 

Edukacje  Zadania do wykonania 

Czwartek 
02.04.2020 
 
 

 
 
polonistyczna 
 
 
 
 

1. Przeczytaj wiersz s.56 (P). 
2. Zapisz jak zawsze w zeszycie: Lekcja, datę, dzień tygodnia; 
3. Z wybranej zwrotki wiersza wyszukaj i zapisz pary 

wyrazów według wzoru: krasnoludki- krasnoludek. 
4. Przeczytaj kilkukrotnie inną zwrotkę(zapamiętaj pisownię 

trudnych wyrazów), poproś kogoś o podyktowanie i zapisz 
ją w zeszycie. 

5. Sprawdź z książką swoją pracę; jeżeli popełniłeś jakiś błąd- 
wygumkuj i zapisz poprawnie zielonym kolorem. 

 

 
przyrodnicza  
 

 
 

1. W zeszycie do przyrody zapisz: Lekcja i kolorem: 
Obserwuję życie bocianów. 

2. Wejdź na stronę: https://klekusiowo.pl/#kamera 
(będziesz zaglądać tu codziennie i zapisywać zmiany, jeżeli 
takie nastąpią). 

3. Zapisz w zeszycie: 30.03.2020- przyleciał pierwszy bocian- 
Kropeczka. 

Godz. do 
dyspozycji 
dyrektora 

 
1. Potyczki ortograficzne- „Inaczej piszę, niż słyszę”- s.65 

(Z.ĆW). 
2. Dla chętnych - ćw. 2 s.63 (Z.ĆW). 
 

 
religia 

 
1. Utrwal i powtórz: Główne prawdy wiary 

              i Dziesięć przykazań Bożych. 
2. Obejrzyj filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY 
 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://klekusiowo.pl/#kamera
https://www.youtube.com/watch?v=SIyg486T0CY


Piątek 
03.04.2020 

polonistyczna 
 

1. Przeczytaj tekst „Szafka skarbów” s.51 (tekstu naucz 
się pięknie czytać). 

2. Odszukaj fragment mówiący o tym, co znalazł Dawid i 
jeszcze raz go przeczytaj. 

3. Wykonaj ćw.1 s.62 (Z.ĆW.). 
4. Do zeszytu zapisz: Lekcja i datę; wykonaj ćw.2 s.62; 

Zacznij swoje zdanie tak: W mojej… 
5. Pomyśl, może to dobry czas na porządki, np. w twoim 

biurku  

 
matematyczna 
 

1. Pracujemy z książką s. 16.  
2. Na rozgrzewkę rozwiąż ustnie zad.2 i zad.1. 
3. Rozwiąż w zeszycie zadanie zad. 3; wykonaj do niego 

rysunki, zapisz obliczenia i odpowiedzi. 
4. Dla chętnych - zadanie 5 (zrób też rysunki). 

Proszę o zdjęcie dzisiejszej pracy w zeszycie. 
 

 
Język kaszubski 

 
Temat : Czytanie ze zrozumieniem. Nowe kaszubskie   
nuty"Kaszëbsczi nótë". 
 
Zadanie dla dzieci w domu: Przeczytać  i  zaśpiewać  na 
znaną  melodię (kaszubskie nuty pod tabelą). 

Poniedziałek 
06.04.2020 

polonistyczna 
 

1. Przeczytaj wiersz ,,Wielkanoc” s. 80 (P). 
2. Wykonaj ćwiczenia ze s. 84 (Z.ĆW) – (bez drugiej kropki 

pod ćw.1). 
3. Dla chętnych - polecenie przy kropce do ćw.3. 

 

 
Język angielski 

Lesson 
Topic: Do you like ice-cream? 
 

 Przepisz do zeszytu lekcję i temat po angielsku. Pamiętaj, 

aby podkreślić temat linijką!  

 Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: ćw. 2 str. 35 ćw. 2 

str. 36, ćw. 1 i 2 str. 37. 

 
techniczna 

1. Wykonaj kartkę wielkanocną, jeżeli możesz wykorzystaj 
różne materiały (rozłóż sobie pracę na dzisiaj i na jutro). 

2. Może zainspirują Cię poniższe pomysły: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qk50LHjRn-s 
https://www.youtube.com/watch?v=BWGv0FZENwc 
 

3. Pracujcie nadal nad lapbookiem o wiośnie- bawcie się 
dobrze przy ich wykonywaniu. 
 

matematyczna 1. Do zeszytu zad. 4 s. 16 (P). 
2. Poćwicz mnożenie: 

https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-
test_9_187 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qk50LHjRn-s
https://www.youtube.com/watch?v=BWGv0FZENwc
https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-test_9_187
https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-mnozenia-test_9_187


 

Drodzy Rodzice, bardzo dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie, wyrozumiałość i 

wsparcie  

W przypadku pytań jestem dostępna dla Państwa w godzinach 09.00- 12.00  poprzez 

dziennik elektroniczny lub kontakt telefoniczny.  

Wtorek 
07.04.2020 

 
matematyczna 
 

1. „Sprawdzam siebie”- wykonaj samodzielnie zad. 1, 2, 3, 
4,5 ze s.32-33. 

 Pracuj sam, zrób tyle, ile potrafisz. 
 Nie musisz wykonywać zadań po kolei. 
 Nie przekrocz 45 minut.  
 Poproś rodzica o przesłanie zdjęcia. Sprawdzać 

będziemy razem  
2. Zadanie 6 (dla chętnych). 
3. Nie wykonuj zad.7!!! 

 

 
muzyczna 
 

1. Posłuchaj piosenek o tematyce wielkanocnej: 
https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk 
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 
 

 

polonistyczna 
 
 
 
 

1. Przeczytaj tekst ze s. 81. 
2. Narysuj w zeszycie piękną pisankę. 
3. Opisz ją w 2-3 zdaniach. 
4. Możesz zacząć tak: Moja pisanka… (napisz jakie ma tło, jak 

ją ozdobiłeś lub co na niej narysowałeś, oceń swoją 
pisankę). 

 

Środa 
08.04.2020 

 
matematyczna 

1. Wykonaj zad. 5 s.30  i 1 s.31 (Z.ĆW). 
2. Poćwicz dzielenie: 

https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-
zakresie-30_10_108 
 

 
polonistyczna 

1. Wielkanoc to okazja do składania życzeń – przypomnij 
sobie jak składamy życzenia- wykonaj ćw.4 s. 85(Z.ĆW). 

2. Ułóż życzenia dla mnie (pamiętaj, co musi się w nich 
znaleźć- pytania z ćw.4). 

3. Zapisz życzenia w wykonanej kartce świątecznej (proszę o 
zdjęcie lub filmik). 

plastyczna  
1. Święta tuż, tuż…  i na pewno będziecie przygotowywać w 

domu pisanki. 
2. Zdjęcie waszej pisanki przyślijcie mi w dniu, kiedy 

będziecie je robić z rodziną(może być filmik prezentujący 
wasze dzieło).  

3. Poniżej kilka pomysłów na wykonanie: 
https://www.youtube.com/watch?v=zf3inOAQKH8 
https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-30_10_108
https://www.matzoo.pl/klasa2/tabliczka-dzielenia-w-zakresie-30_10_108
https://www.youtube.com/watch?v=zf3inOAQKH8
https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U


Podobnie p. M. Tracewicz:  „W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem dostępna 

codziennie od godz. 9 do 12. Można kontaktować się ze mną przez dziennik elektroniczny, 

Messengera (Magdalena Tracewicz) lub po prostu zadzwonić (515973710).  

Pozdrawiam, Bożena Dąbek  

 

 

 

 

                                                                                                         

GIMNASTYKA KOREKCYJNA  - dla chętnych 

Temat: Kształtowanie równowagi z wykorzystaniem nietypowego przyboru. 

 Wolne, kilkakrotne przejście równoważne po wyznaczonej linii na całych stopach, 

ręce w bok,  z woreczkiem ryżu na głowie 

 J.w. przejście na palcach, ręce w górze 

 postawa stojąca, z woreczkiem ryżu na głowie, wspięcie na palce 

 J.w. z uniesieniem rąk jak najwyżej w górę 

Dodatkowe ćwiczenie - dowolne( np. 10 brzuszków) kiedy woreczek spadnie nam z głowy 

podczas wykonywania ćwiczeń                 Adam Miśnik, Tamara Kaśnicka 


