
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

Tydzień 11 25.05-29.05

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Poniedziałek
Temat: Dla Ciebie mamo
Napisz "List do swojej mamy" (pamiętaj o 
estetyce, możesz go ozdobić). Nie 
wysyłaj go do oglądania, to prywatna 
korespondencja. Jutro wręcz go mamie.
Praca techniczna- wykonaj lampion ze 
słoika (wzór na Teams i omówienie godz. 
10). Weź ładny słoik, pomaluj go, zostaw 
okienko w kształcie serca. Wsyp do 
środka ziarna kawy lub zmieloną, może 
być sól. Jeśli masz świeczkę to wstaw do 
środka. To prezent proponowany dla 
mamy.
Ćwiczenia gimnastyczne – równoważne, 
przejście z zamkniętymi oczami po 
rozłożonej linie, skakance.
Matematyka – ćwiczenia 1 i 2- "Na 
tropach matematyki" str. 64

Załącznik zadań Teams Teams godz. 10

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Temat: Lektura „Afryka Kazika”
Napisz w zeszycie swoją notatkę 
związaną z lekturą : informacje o autorze, 
o jego twórczości, czas, miejsce akcji, 
motywy występujące w książce. ( 
Skorzystaj z materiału/notatki w 
"Załączniki  do prac" wTeams, ).
Wypełnij kartę pracy - diagram (Teams - 
załączniki)
Praca plastyczna: narysuj lub namaluj 
ilustrację do książki "Afryka Kazika".

Załącznik zadań Teams Teams godz. 9

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

”Środa
Temat: Lektura „Afryka Kazika”
Napisz plan wydarzeń (co kolejno 
wydarzyło się w książce)
Matematyka – ćwiczenia str. 65
WF – ćwiczenia z elementem 
czworakowania, czołganie się pod niskimi 
przeszkodami.

Teams godz. 9
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edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Czwartek
Temat: „Afryka Kazika”
Opisz ulubioną przygodę Kazika (w 
zeszycie).
Matematyka – ćwiczenia str. 66-67

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Piątek
Temat: Piękno ogrodów
Polonistyczna: Czytanie i omówienie 
rozdziału „Poszukiwania w ogrodzie”.  
(Podręcznik „Ala i Adam na tropach 
zaginionego skarbu”, str. 160–163)
Opis ogrodu pana Bogdana.(Ćwiczenia 
„Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 48, 
nieprawdziwe informacje -str.49). 
Przyroda: Ogrody botaniczne i ich 
specyfika. (Przeczytaj podręcznik „Ala i 
Adam na tropach zaginionego skarbu”, 
str. 164-165). 
Matematyka: Ćwiczenia „Na tropach 
matematyki” str. 68

Teams godz. 9

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

My holidays! Clothes. W zeszycie 
zrób słowniczek obrazkowy ubrań - 
T-shirt - koszulka, jeans - spodnie 
dżinsowe, shorts - krótkie spodenki, 
skirt - spódnica, dress - sukienka, 
hat - kapelusz. Następnie wysłuchaj 
piosenki Clothes song!, Spróbuj ją 
zaśpiewać. Link do piosenki obok 
oraz do strony z podręcznika. 
Wykonaj ćwiczenie 1 ze str 44 
(ACTIVITY BOOK)

My holidays - strona 78 
(podręcznik)

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com piosenka str 78 (ćwiczenie 2) słownictwo - słuchanie 

(strona 78, 79)
j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

ćw 1 str 44 (Activity Book)

Agnieszka Szałaj                  
zajecia komputerowe

Instrukcję zamieściłam w Zadaniach w 
MS Teams. Termin oddania prac - 02.06. 
Proszę pracę zapisać w Zadaniach.

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Niedzielna Eucharystia. Obejrzyj 
lekcję. Podręcznik str.112 karta pracy 51

https://view.genial.
ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/prese
ntation-niedzielna-msza-klasa-2?
fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSu
ELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UO
b0vVYB_DA

https://drive.google.com/open?id=1MQCMTG16G8cdvThGENj79Wjz72JOix9U
https://drive.google.com/open?id=1MQCMTG16G8cdvThGENj79Wjz72JOix9U
https://drive.google.com/open?id=14eGzq9NaLIR2y3XsHcA5kT1QzwMWjb8k
https://drive.google.com/open?id=1eMQYEhvDCJPQ5fCEweP7mkP1UpR8vAnV
https://drive.google.com/open?id=1eMQYEhvDCJPQ5fCEweP7mkP1UpR8vAnV
https://drive.google.com/open?id=1MPEayZWfjukhU8wnVenfRd-pWQlAx2gg
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
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Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 
Podręcznik s.116 karty pracy s.53.

https://view.genial.
ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizo
ntal-infographic-review-smiling-faceo-
duchu-swietym-seklasy-mlodsze

https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze
https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze
https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze
https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze

