
Klasa 2 a XV tydzień – 22. 06– 26.06.2020r. 

 

 W tym tygodniu nie ma prac domowych. 

 I bardzo ważne święto Dzień Taty! 

Odpoczywajcie więc i bawcie się dobrze! ☺  

 

Jeśli ktoś z dzieci chciałby przysłać jakieś zdjęcia, to zachęcam ☺ 
 

 Poniedziałek 22.06.2020r. 
 

Temat: Pierwszy dzień lata.                                                    

Zapiszcie w zeszycie: 

22 czerwca – pierwszy dzień lata 

Odpowiedzcie na pytanie: 

Po czym poznajemy, że jest lato? 

        

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.52-53 KM i 

polonistycznych str. 64-65 KP.  

Spróbujcie zaśpiewać piosenkę „Bo co może mały człowiek” 

 
  



Chociaż mało mamy lat, 

lat naprawdę niewiele, 

choć lubimy w piłkę grać 

i pojeździć rowerem, 

choć na wszystko mamy czas, 

tyle zabaw nas czeka... 

Wiemy, że każdy z nas, 

wyrośnie każdy z nas 

na wielkiego, wielkiego, 

na człowieka. 

Bo co może, 

co może mały człowiek. 

tak jak ja albo ty? 

Może pani, a może pan podpowie, 

my zgodzimy się z tym. 

Na podwórku fajnie jest – 

można sobie pobiegać, 

pograć w kapsle, można też 

chodzić sobie po drzewach. 

Można łapać do swych rąk 

kolorowe motyle... 

Albo się ukryć tak, 

by nikt nie widział nas, 

i polecieć do słońca 

choć na chwilę. 

Bo co może... 

Właśnie tyle lat co my 

ma i Bolek, i Lolek, 

a więc może ja lub ty 

odegramy ich role. 

Albo któryś będzie kimś 

najważniejszym na świecie... 

Będzie miał tyle sił, 

dołoży wszystkich sił, 

aby były szczęśliwe 

wszystkie dzieci. 

Bo co może, 

co może mały człowiek, 

tak jak ja albo ty? 

Ktoś powiedział, że robiąc to, co robi, 

właśnie uczy się żyć. 

Właśnie uczy się żyć! 

Właśnie uczy się żyć![1] 

 

 
Przygotujcie się do jutrzejszego Dnia Taty. ☺  
 
(wykonajcie portret swojego taty, może laurka, wierszyk, taniec dla taty, 
drobny prezent przez Was wykonany, ☺) 
To bardzo ważny dzień dla Waszych Tatusiów, niech będzie wyjątkowy! 
(możecie wysłać zdjęcia ) ☺ 

 

Wtorek 23.06.2020r. 
 

Temat: Dzień Ojca. 

https://bibliotekapiosenki.pl/utwory/Bo_co_moze_maly_czlowiek/tekst#zrodlo1


 
 

Koniecznie zapiszcie w zeszytach w linię: 

23 czerwca – Święto taty 
 

Narysujcie w zeszycie piękny rysunek dla Taty lub serce i w środku napiszcie 
imię swojego Taty. 

Dziś ważny dzień – Święto Taty! Spędzacie ten dzień z Tatą i rodziną – 
powiedzcie lub przeczytajcie pięknie Tatusiowi krótki wierszyk, zatańczcie, 
wręczcie przygotowane prezenty. A może spacer i lody z rodziną – na pewno 
wszyscy lubią! ☺ POWODZENIA  
(niech ten dzień będzie wyjątkowy) 
 

Zaproś dzisiaj swojego tatę do wspólnych ćwiczeń:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=87qJ77DsfDk 
 

    
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=87qJ77DsfDk


 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Środa 24.06.2020r. 
 

Temat: Ślimak Staś. 

 

Dokończ w zeszycie w linię zdania: 

Latem lubię … 

Moje ulubione letnie zabawy to … 

 

Wykonajcie rysunek ☺ 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.50-51 KM 

polonistycznych str. 62-63 KP.                                                                                             
 
Czwartek 25.06. 2020r. 

 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Kochani, z ogromna przyjemnością informuję Was, że jest to ostatni dzień 
naszej nauki zdalnej. Przyszły upragnione WAKACJE! Jednak, zanim się 
pożegnamy, kilka ważnych zasad bezpieczeństwa! Koniecznie przeczytajcie! 



 

  
 

 

Zapiszcie w zeszytach: 

WAKACJE 
Bezpiecznie spędzamy czas podczas wakacji! 

 

 
Wklejcie lub przepiszcie te zasady do zeszytu w linię, to bardzo ważne, 
zapamiętajcie je! 
 

Zachęcam do zabaw na świeżym powietrzu ☺ 



 

   

 
         
 
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych – zadania 
dodatkowe str.58-59KM i polonistycznych str. 66 KP.                                                                                             
Kto chętny może wykonać notatnik adresowy do zapisywania adresów nowych 
koleżanek i kolegów. (instrukcja KP str. 67) 
 
 
 
 



Piątek 26.06.2020r. 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020. 

 
Kochani! 

Życzę Wam zdrowych, bezpiecznych i słonecznych wakacji, pełnych 
wrażeń, przygód i nowych znajomości. Dbajcie o siebie i swoje 
bezpieczeństwo! Do zobaczenia w klasie trzeciej! 

 

Wasza Pani ☺ 

Ps. Będę za Wami bardzo tęsknić! 

 
Odbiór świadectw ukończenia klasy drugiej w naszej klasie (16):  

9.00 – 9.30 (uczniowie z numerami w dzienniku od 1 do 10) 

 9.30 – 10.00 (uczniowie z numerami w dzienniku od 11 do 19) 

 

Do zobaczenia! 


