
Klasa 2 a VIII tydzień – 04.05– 08.2020r. 
 
Rozpoczynamy pracę w nowych książkach – część 5 
Nadal ćwiczymy tabliczkę mnożenia do 100 !☺ 
                                                                                                                                                                 
Poniedziałek 04.05.2020r. 

 
Temat: Święta majowe. 
 
Czytamy wiersz „Maj” J. Ficowski- podręcznik str.3 oraz wiadomości str.4-5. 
 
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych i polonistycznych. 
 
Dziś w f przy muzyce, zaproście rodziców do tańca! 
  https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w  
 
Pr. Domowa 
Nagranie czytanego przez dziecko wiersza „Maj”. 
 
Wtorek  05.05.2020r. 
 
Temat : Legenda o Piaście. 
 
Napiszcie w zeszytach w linie co to jest legenda str. 6 KP z zielonego pola. 
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych i polonistycznych. 
 
 Wysłuchajcie dwóch utworów i spróbujcie określić jakie jest ich tempo: 
szybkie, wolne, czy umiarkowane? 

https://www.youtube.com/watch?v=rOc-lj_MKC8 
https://www.youtube.com/watch?v=Wqji7p_5WRI 
 
Wysłuchajcie piosenki „ Płynie Wisła, płynie ”i spróbujcie zaśpiewać, chętni 
mogą wysłać nagranie. (piosenka i podkład w załączniku) 
 
1. Płynie Wisła, płynie  
po polskiej krainie. (2x)  
Zobaczyła Kraków,  
pewnie go nie minie.  
Zobaczyła Kraków,  
pewnie go nie minie.  
2. Zobaczyła Kraków,  
wnet go pokochała, (2x)  

https://www.youtube.com/watch?v=rOc-lj_MKC8
https://www.youtube.com/watch?v=Wqji7p_5WRI


a w dowód miłości  
wstęgą opasała. 
 A w dowód miłości  
wstęgą opasała. 
 
Środa 06.05.2020r. 
 
Temat: Wycieczka rowerowa. 
 
Trenujemy nadal tabliczkę mnożenia ☺ 
  
Zaczynają się wycieczki rowerowe, dziś zapoznajcie się z budową i 
wyposażeniem roweru, podręcznik str. 8-9. 
 
Wszystkie ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych i polonistycznych. 
Ważne w matematyce – kwartał ma 3 miesiące, rok ma 4 kwartały - 
zapamiętać! 
 
Pr. Domowa 
Obejrzyjcie  w podręczniku na str. 10-11 krajobrazy Polski. Przepisać do zeszytu 
do przyrody tekst z podręcznika str. 10 (przysłać zdjęcie) 
 
Czwartek 07.05. 2020r. 
 
Temat: Mieszkańcy łąki. 
 
Zapoznajcie się z ilustracją w podręczniku str.12-13, opowiedzcie rodzicom co 
widzicie na wiosennej łące? 
Dowolne  zadania z kart pracy matematycznych str. 10-11 i polonistycznych 
str.14-15KP. 
Napiszcie w zeszytach w kratkę: 
Pół litra i pół litra to 1 litr. 1 litr to 4 ćwierci litra. Zapamiętam! 
 
Pr. Domowa 
Przepisz do zeszytu w linię opis łąki z ćw. 2 str. 14 KP.(przysłać zdjęcie) 
 
Piątek 08.05.2020r.  
 
Temat: Łąka majowa. 
 
Poproście rodziców o przeczytanie tekstu w podręczniku str. 14-15. 



Dowolne ćwiczenia z kart pracy  polonistycznych str.16-17, nadal utrwalamy 
tabliczkę mnożenia.  
 
Pr. Domowa 
Wykonaj pracę plastyczną według instrukcji str. 13 KP.( przysłać zdjęcie 
 
 
 
Wychowanie fizyczne  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE 
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8  
 
Po treningu czas na ćwiczenia rozluźniające 
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw  
 
Możecie też poćwiczyć z piłką. 
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY  
Pamiętajcie o odpowiednim stroju, rozgrzewce przed ćwiczeniami, 
bezpieczeństwie i obecności kogoś dorosłego. ☺ 
 
 
Dużo odpoczywajcie i przebywajcie na świeżym powietrzu, dbajcie o siebie☺ 
Pracujecie wspaniale, jestem z Was bardzo dumna! ☺ 
 
Przy kłopotach dzwońcie do mnie lub piszcie chętnie wyjaśnię, 
pomogę, sprawdzę! Pozdrawiam. Wasza Pani ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


