
Klasa 2 a  IX tydzień – 11.05– 15.05.2020r. 
 
Nadal ćwiczymy tabliczkę mnożenia do 100 ! ☺ 

 
 

 
Poniedziałek 11.05.2020r. 
 

Temat:Poznajemy lekturę. 
 
Wysłuchajcie tekstu lektury „Bocianie gniazdo” Marii Terlikowskiej  (fragment książki 
„Drzewo do samego nieba”). 
Poproście rodzica o przeczytanie go, podręcznik str. 16 
 

Wykonajcie zadania z kart pracy polonistycznych strona 18-19 KP. 
Zadania matematyczne  dodatkowe str. 54 KM 
 

Pr. Domowa 
 

Do zeszytu w linię przepiszcie informacje na temat lektury z ćwiczenia 1 str. 18  KP. 
Narysujcie w zeszycie drzewo, które widzicie z okna swojego pokoju. 
 
A teraz krótki trening ze skakanką! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k 
 

Wtorek 12.05.2020r. 
 

Temat : Igrzyska olimpijskie. 
 
Poproście rodziców lub rodzeństwo o przeczytanie tekstu z podręcznika str. 18-19. 
Aby poznać historię IGRZYSK OLIMPIJSKICH I FLAGI OLIMPIJSKIEJ obejrzyjcie filmik „Lekcja w 
krainie pięciu kółek olimpijskich”. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=DgZCGbdxRuE 
 
Napiszcie w zeszycie do przyrody dzisiejszy  temat i narysujcie flagę olimpijską . 
 
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.12 – 15 KM i polonistycznych 
str. 20 – 21 KP. 
Uwaga, poznajemy liczby trzycyfrowe i uczymy się liczyć do 1000. Powodzenia ☺ 
 
  Pr. Domowa 
 
Ćwiczenie 3 i 4 str.21 KP i zadanie 4 str.13 KM 
 
 
Środa 13.05.2020r. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k


Temat: Igrzyska paraolimpijskie. 
 

Przeczytajcie tekst z podręcznika str.20. 
 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.16-17 KM i polonistycznych 
str. 21KP. 

 
Pr. Domowa - zadanie 6 str.17 KM i wykonajcie medale, instrukcja str. 23 KP.   
  
Czwartek 14.05. 2020r. 
 

Temat: Sport to zdrowie. 
 
Zastanówcie się jak dbać o kondycję fizyczna ? Popatrzcie w podręczniku na str. 21, są tam 
ciekawe pomysły. Pomyślcie jakie sporty możecie uprawiać rodzinnie ? Zachęcam do 
wspólnych ćwiczeń! ☺  
 
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.18-21 KM i polonistycznych 
str.24-25 KP. 
 
Pr. Domowa 
 
Wykonajcie plakat na temat „Sport to zdrowie” według własnego pomysłu. ☺ 
Nauczcie się czytać tekst „Bieg rodzinny” (przyślijcie nagrania) ☺ 
 
 A teraz oczywiście trochę rodzinnej zabawy i wspólnych ćwiczeń ☺ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 
 
 
 
Piątek 15.05. 2020r. 
 

Temat: Czy zawsze trzeba wygrywać? 
 
Wysłuchajcie tekstu z podręcznika str.24-25 „Zawody” z cyklu „Listy od Hani i Henia” 
Porozmawiajcie z rodzicami o  zasadach zachowania się podczas zawodów sportowych 
 i emocjach, jakie towarzyszą wygranym i przegranym. 
 
Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.22-23 KM i polonistycznych 
str.26-27 KP. 

 

 

Pr. Domowa  
 
Ćwiczenie 3 str.27 KP i zadanie 3-4 str. 23 KM. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


 
 
 
 
Spróbujcie zaśpiewać piosenkę „Witaminki”.  Nagrania ze śpiewu mile widziane. ☺ 

 

 

 

 

TEKST PIOSENKI: WITAMINKI 

 

Spójrzcie na Jasia, co za chudzina, 

Słaby, mizerny, ponura mina, 

A inni chłopcy silni jak słonie, 

Każdy gra w piłkę lepiej niż Boniek. 

 

Dlaczego Jasio wciąż mizernieje? 

Bo to głuptasek i witamin nie je! 

 

Witaminki, witaminki, 

Dla chłopczyka i dziewczynki, 

Wszyscy mamy dziarskie minki, 

Bo zjadamy witaminki. 

 

Witaminki, witaminki, 

Dla chłopczyka i dziewczynki, 

Wszyscy mamy dziarskie minki, 

Bo zjadamy witaminki. 

 

Wiśnie i śliwki, ruda marchewka, 

Gruszka, pietruszka i kalarepka, 

Kwaśne porzeczki, słodkie maliny, 

To wszystko właśnie są witaminy. 

 

Kto chce być silny i zdrowy jak ryba, 

Musi owoce jeść i warzywa! 

 

Witaminki, witaminki, 

Dla chłopczyka i dziewczynki, 

Wszyscy mamy dziarskie minki, 

Bo zjadamy witaminki. 

 

Witaminki, witaminki, 



Dla chłopczyka i dziewczynki, 

Wszyscy mamy dziarskie minki, 

Bo zjadamy witaminki. 

Bo zjadamy witaminki. 

 

Mniam! Mniam! 

 



 

Pamiętajcie sport to zdrowie! 

 

W przerwach między Waszą pracą proponuję w tym tygodniu rodzinny w-f w domu. 
Zaproście do ćwiczeń całą rodzinę ☺  
 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 
 
Pamiętajcie też o zabawach na świeżym powietrzu!  
 

Zawsze ćwiczcie i bawcie się pod opieką rodziców ! 
 
 

                                                                   Ćwiczę razem z wami! 
 

Życzę powodzenia i trzymajcie formę! 
 

 
 
 

Przy kłopotach dzwońcie do mnie lub piszcie chętnie wyjaśnię, 
pomogę, sprawdzę! 
 
Pracujecie wspaniale, oby tak dalej! Życzę zdrówka! ☺ 
 
 

POWODZENIA ☺

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc


 


