
dla klasy 2b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak

Poniedziałek - Temat: Dzień Dziecka 
Wykonaj kilka ćwiczeń na dywanie. 
Posłuchaj muzyki relaksacyjnej będąc w 
pozycji leżącej. Graj w gry planszowe. 
Miłego dnia bez komputera.

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk  
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Jestem dzieckiem Bożym. 
Obejrzyj prezentację i baw się dobrze!

https://view.genial.
ly/5ed4b7b0a230970d291d890f
/interactive-image-1-jestem-
dzieckiem-bozym

życzenia https://biteable.
com/watch/dzie-
dziecka-religia-
2597045

Temat: Nieść Jezusa do ludzi. Przeczytaj 
temat na stronie 118 i napisz w  jaki 
sposób Ty możesz zanieść Pana Jezusa 
innym ludziom?

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com posłuchaj i przeczytaj na głos historyjkę

historyjka str 79 słuchanie - historyjka str 79

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Posłuchaj i przeczytaj historyjkę. W 
zeszycie zrób słowniczek obrazkowy na 
temat pogody. Na środku napisz THE 
WEATHER (pogoda) i zrób słowniczek - 
It's hot - jest gorąco; It's cold - jest zimno; 
it's sunny - jest słonecznie; it's raining - 
pada deszcz; it's snowing - pada śnieg

historyjka str 81 słuchanie - historyjka str 81

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Wybierz jedną z historyjek i nagraj filmik 
jak pięknie potrafisz czytać. Następnie 
prześlij filmik na mój adres e-mail lub 
zamieść w teamsach w swoim folderze

edukacja 
wczesnoszkolnaJolanta 
Witczak

Wtorek - Temat: Owady Przeczytaj 
informacje o owadach (załącznik Teams)
Wykonaj ćwiczenie owady w „Dzienniku 
badacza świata”- str. 28-29 Wykonaj 
rysunek owada – opisz budowę jego ciała
Matematyka – wykonaj obliczenia 
zegarowe -ćwiczenia str. 70-71
Obejrzyj film „Pszczoły” cz. 1

https://www.youtube.com/watch?
v=LMLSxZJTNnE
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https://drive.google.com/file/d/1OcbNm_nWi3r1_QJ4U2rl35XYrZCwdIyc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uO05L2UfcQmjTNM_bjDTjV2wMqLkTZdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcsERmLyZ5ztYcFqJNjTmw6O0HV_l_r_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NbE672pcMd2bzI8eL7x-nIWp_fxUKwEl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


edukacja 
wczesnoszkolnaJolanta 
Witczak

Środa
Temat: Na łące
Przeczytaj  „Koncert na łące”- Podręcznik 
str. 126-127
Wykonaj zadanie „Łąka” w („Dzienniku 
badacza świata” str. 48-49 )
Obejrzyj film „Pszczoły”

 https://www.youtube.com/watch?
v=PX8JKShqt9c
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Czwartek:
Temat: Pszczoły
Obejrzyj film „Pszczoły” cz.3   Przeczytaj 
„Pszczoły” - (Podręcznik str. 128-129)
Wykonaj zadanie nr 1 str. 129– opisz 
pszczołę
Matematyka – wykonaj obliczenia 
zegarowe -ćwiczenia str. 74-75

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

edukacja 
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Piątek:
Temat: Pola
Przeczytaj „Pola największym 
detektywem” („Ala i Adam na tropach” str. 
166-169)
dokończ zdania o Karolinie – „Zeszyt 
poszukiwacza skarbów” str. 50
Matematyka – wykonaj obliczenia 
pieniężne- ćwiczenia str. 76-77
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