
Klasa II b 

 Temat tygodnia  

Poniedziałek  18.05.2020 r. 

Temat: Taniec ludowy. 

Taniec ludowy jest wytworem kultury ludowej. Stał się 

określeniem dotyczącym nie tylko samego sposobu poruszania 

się, ale również tradycyjnej muzyki.  

Przeczytaj informacje na temat czeskiego tańca – polka 

podręcznik str. 67 

Przez cały tydzień utrwalamy tabliczkę mnożenia do 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0 – kliknij 

KP ćw. 3 i 4 str. 69 KM ćw. 6-10 str. 55 

Praca domowa. 

Podręcznik ćw. 4 str. 87, napisz odpowiedzi do zadań. 

Wtorek 19.05.2020 r. 

Temat: Moje zainteresowania. 

Co to jest hobby? Posłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=C0Qzy23QFXY – kliknij 

Naucz się pięknie czytać czytanki z str. 70-71 

KP ćw. 2 i 3 str. 73, KM ćw. 11-13 str. 56 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwOe9UzxDu0
https://www.youtube.com/watch?v=C0Qzy23QFXY


Praca domowa 

Napisz w zeszycie z języka polskiego kilka zdań na temat 

swoich zainteresowań. Jak je rozwijasz? ( do 5 zdań) 

Środa  20.05.2020 r. 

Temat: Święto rodziny 

Notatka kronikarska- Przeczytaj z podręcznika notatkę 

kronikarską str. 28 

Wypisz do zeszytu z języka polskiego 5 cech , które 

charakteryzują notatkę kronikarską. 

KP 2 i 3 str. 33, KM 1,2,3 str. 24 

Praca domowa  

KP ćw. 1 str. 32 

Narysuj pracę plastyczną pt.” Moja rodzina” - technika 

dowolna 

Czwartek 21.05.2020 r. 

Temat: Święto rodziny. 

Kronika klasowa 

Przeczytaj informacje dotyczące Dnia Rodziny podręcznik str. 

30. Zapamiętaj pisownię wyrazów umieszczonych na 

marginesie. 

KP wybrane ćwiczenia str. 34-35, KM ćw. 4,5,6,7 str. 25 dla 

chętnych ćw. 8 

 



Piątek 22.05.2020 r. 

Temat : Niespodzianka 

Co to jest niespodzianka? Jakie emocje towarzyszą Ci kiedy 

otrzymasz niespodziankę lub robisz ją komuś? Zachęć 

rodziców do rozmowy i zaplanowaniu niespodzianki dla 

kogoś bliskiego np. pyszne kanapki, prezent własnoręczny. 

KP wybrane ćwiczenia str. 36-37, wybrane ćwiczenia str. 28-

29 

Wychowanie fizyczne. 

Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód!  

Do jego wykonania wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to być 

wielkie kartony przez środek, których trzeba się przeczołgać, 

poduszki, po których trzeba skakać, plastikowe butelki, które należy 

omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać! Zabawa idealna i do 

tego duża aktywność fizyczna.  

Pamiętajcie, każde ćwiczenia i zabawy wykonujcie w obecności 

rodzica. 

 

Powodzenia, pracujcie systematycznie. Czekam na zdjęcia 

waszych prac.  

 

 


