
Klasa II b 

Część 5 

 Temat tygodnia „Rowerem przez Polskę” 

Poniedziałek  04.05.2020 r. 

Temat: Majowe święta.  

Przeczytaj wiersz Jerzego Ficowskiego pt. „ Maj”  str. 3. 

Odpowiedz na pytania: W jaki sposób poeta przedstawił maj? 

Jakie zmiany w przyrodzie można zaobserwować w maju? 

Święta Majowe 

1 maja Państwowe Święto Pracy 

2 maja Państwowe Święto Flagi 

3 maja Narodowe Święto Konstytucji 

Naucz się pięknie czytać czytanki –podręcznik str. 4. 

Odpowiedz na pytania do tekstu. 

Obejrzyj film  

https://www.youtube.com/watch?v=w4QD92XbFs0 - kliknij 

KP  ćw. 1,2,3,4,5 str.3-4 KM wybrane ćwiczenia str. 3-5 

 Praca domowa. 

Napisz w zeszycie nazwy państw z ćw. 5 str. 5 w kolejności 

alfabetycznej. 

Wtorek 05.05.2020 r. 

Temat: Legenda o Piaście. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4QD92XbFs0


Poproś rodzica lub sam przeczytaj legendę „ O Piaście 

Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”. Na podstawie 

ilustracji w podręczniku str. 6-7 opowiedz treść legendy. 

Plik z legendą poniżej.  

KP ćw. 1,2,3,4 str. 6-7, KM ćw. 1,2,3,4 str. 6-7  

dla chętnych ćw. 5  i 6 str. 7 

Jeśli ktoś ma ochotę może wykonać lekcje programowania KP 

str. 8 i 9 

Elementy muzyki – HARMONIA 

Posłuchaj fragmentów muzyki, zwróć uwagę na śpiew. 

jednogłos https://www.youtube.com/watch?v=3P2Pr6kUxtA 

wielogłos https://www.youtube.com/watch?v=kGsmmgy7oDY  

Praca domowa 

KP kropka z ćw. 5 str. 7  

Zadania matematyczne ćw. 1,2,3 str. 84- podręcznik 

Środa  06.05.2020 r. 

Temat: Wycieczka rowerowa. 

Przeczytaj zasady o jakich musisz pamiętać wybierając się na 

wycieczkę rowerową, podręcznik str. 8-9 

Krajobrazy 

górski, wyżynny, nizinny, nadmorski 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3P2Pr6kUxtA
https://www.youtube.com/watch?v=kGsmmgy7oDY


Obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I – kliknij  

 ZAPAMIĘTAJ.  

Rok dzielimy na 4 kwartały. Kwartał to 3 miesiące. 

 

KP ćw. wybrane ćwiczenia str. 10-12, KM wybrane ćwiczenia 

str. 8-7 

Praca domowa  

Narysuj wybrany przez siebie krajobraz. 

Czwartek 07.05.2020 r. 

Temat: Mieszkańcy łąki. 

Przyjrzyj się ilustracji - podręcznik str. 12-13, odpowiedz na 

pytania do ilustracji.  

ZAPAMIĘTAJ!  

Pół litra i pół litra to 1 litr, 1 litr to 4 ćwierci litra. 

 

KP wybrane ćwiczenia str. 14-17, KM wybrane ćwiczenia str. 

10-11. 

Praca domowa  

KP ćw. 3 str. 15  

Piątek 08.05.2020 r. 

Temat : Bocianie gniazdo. 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I


Przeczytaj fragment książki pt. ” Drzewo do samego nieba”, 

odpowiedz na pytania do tekstu zamieszczone w podręczniku 

str. 16-17. 

KP ćw. 1,2,3 str. 18 oraz 4 ćw. ze str. 19 

 

 

Wychowanie fizyczne. 

Dalej ćwiczymy na świeżym powietrzu. Możesz 

ćwiczyć z rodzicem lub rodzeństwem.  

Pamiętaj! 

Każdy trening zaczynaj od kilkuminutowej rozgrzewki.  

Ćwiczenia wykonuj w obecności rodzica. 

 

Zestaw ćwiczeń. 

1. Klęk podparty, wykonujemy ruch do tyłu, opierając pośladki o 

stopy, równocześnie chowamy głowę między ramiona. 

Powracamy do klęku podpartego. (+/- 10 ruchów) 

2. Małe żabki: skaczemy do przodu obunóż z głębokiego 

przysiadu (10 żabich skoków). 

3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych “Kto silniejszy”. Siadamy 

naprzeciwko dziecka: siad skrzyżny. Podajemy sobie ręce. 

Kolana dotykają Przeciągamy się raz w jedną, raz w drugą 

stronę. 



4. Mała miękka piłka lub woreczki z grochem lub balonik: 

podrzucamy i chwytamy, ale po każdym podrzucie robimy obrót: 

raz w lewo, raz w prawo 

5. Siadamy. Na ustalony znak jak najszybciej podrywamy się z 

podłogi i klaszczemy. 

Brawo kochani! Tak trzymać! 


