
Poniedziałek, 25.03.2020r. 

Edukacja polonistyczna: Przeczytaj czytankę: „Zło dobrem zwyciężaj”- dostępna poniżej.

Po przeczytaniu odpowiedz na następujące pytania: Jak mogła czuć się Edytka kiedy koleżanki się z niej 
śmiały?

Zapisz w zeszycie jakiej rady udzieliła jej mama?



Ćwiczymy ortografię – wyrazy z zakończeniem –ówka (jeżeli jest taka możliwość wydrukować ćwiczenie i 
wykreślić wyrazy, jeśli nie ma możliwości wydruku odnalezione wyrazy zapisać w zeszycie): 



Edukacja społeczna: 

Jak powinniśmy się zachowywać wobec swoich kolegów i koleżanek? Dlaczego nie należy się wyśmiewać z
innych? Porozmawiaj na ten temat z rodzicem.

Edukacja matematyczna:

Doskonalenie umiejętności matematycznych.

Zad.1. Odczytaj temperaturę jaką wskazuje termometr i zapisz w zeszycie.

Zad.2. Odczytaj temperaturę 10 przykładów. Poniżej link do tego zadania.

 http://matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415

Zad. 3. Wykonaj zadania według instrukcji 5 zestawów – dodawanie w zakresie 50 - poniżej link do 
zadania. 

http://matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415


https://szaloneliczby.pl/porownywanie-wynikow-dodawanie-i-odejmowanie-do-50/

Wych.- fiz. Ćwiczenia ruchowe – poniżej link z różnymi zabawami

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/10-pomyslow-na-zabawy-ruchowe-w-domu.html

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

Wtorek, 24.03.2020r.

Edukacja polonistyczna: Przeczytaj czytankę: „Król i pszczółka” – poniżej link do opowiadania (2 strony).

http://pisupisu.pl/klasa2/u-i-o-opowiadanie

Wykonaj ćwiczenia do opowiadania: zadanie 12 i 13 (link poniżej).

http://pisupisu.pl/klasa2/u-i-o-pytania

http://pisupisu.pl/klasa2/u-i-o-wybierz
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Ćwiczenia utrwalające części mowy. Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie

Jeżeli nie ma możliwości druku proszę zapisać odpowiedzi w zeszycie. Wybierz kilka wyrazów i ułóż z 
nimi zdania.



Poniżej link do pozostałych ćwiczeń – proszę wykonać 10 zadań.

http://pisupisu.pl/klasa2/rzeczownik-czy-czasownik

Edukacja matematyczna: 

http://pisupisu.pl/klasa2/rzeczownik-czy-czasownik


Ćwiczenia doskonalące umiejętność mnożenia i dzielenia. (Jeżeli nie ma możliwości druku proszę o 
wykonanie działań w zeszycie).

Proszę wykonać po 10 działań i zapisać je z zeszycie – linki poniżej.



http://matzoo.pl/klasa2/mnozenie-i-dzielenie-w-zakresie-30_11_418

http://matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-50-test-wyboru/

Edukacja przyrodnicza:

Zad.1. Miesiące – link poniżej

http://matzoo.pl/klasa2/miesiace_63_342

Zad. 2. 

Edukacja techniczna:

http://matzoo.pl/klasa2/miesiace_63_342
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Wykonaj bazie dowolną techniką

Poniżej link, który pomoże wybrać technikę wykonania pracy.

https://ekodziecko.com/bazie?utm_source=Pinterest&utm_medium=pin&utm_campaign=wiosna

Środa, 25.03.2020r.

Edukacja polonistyczna:

Przeczytaj tekst „Czytanka o Karolu” – poniżej link do czytanki.

http://pisupisu.pl/klasa2/czytanka-o-karolu

Odpowiedz na pytania do tekstu (link poniżej): 

http://pisupisu.pl/klasa2/pytania-do-czytanki-o-karolu 

Wykonaj ćwiczenia poniżej podanych linków.

http://pisupisu.pl/klasa2/dopasuj-zdanie-do-obrazka - Zapisz 5 prawidłowych zdań w zeszycie.

http://pisupisu.pl/klasa2/kolejnosc-liter

http://pisupisu.pl/klasa2/nie-pasuje-mieszanka

Tekst do napisania z pamięci:

Karol uprawia sport. Często biega i jeździ na rowerze. Chłopiec lubi także spędzać czas na działce u swoich 
dziadków. Pomaga im podlewać rośliny.

Edukacja matematyczna:
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Doskonalenie umiejętności matematycznych –porównywanie liczb, odczytywanie godzin, dni tygodnia, , 
znaki rzymskie.

https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-50/ - Zapisz działania w zeszycie.

https://szaloneliczby.pl/dopasuj-dni-tygodnia/

http://matzoo.pl/klasa2/ktora-godzina-po-poludniu_63_507

http://matzoo.pl/klasa2/poznajemy-liczby-rzymskie_12_412 - Zapisz znaki rzymskie w zeszycie.
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