
Klasa 2 a XI tydzień – 25.05– 29.05.2020r. 

 

Drogie Mamy! Jak zauważycie w tym tygodniu nie ma prac domowych i to 
nie dlatego, że zapomniałam, ale dlatego, że w tym tygodniu Wasze Święto! 
Odpoczywajcie więc i bawcie się dobrze! ☺  

 

 
 

Jeśli ktoś z dzieci chciałby przysłać swoją pracę, to zachęcam ☺ 

 
Nadal ćwiczymy tabliczkę mnożenia do 100 !☺ 
 
 

 Poniedziałek 25.05.2020r. 
 

Temat: Nasza mama czarodziejka.                                                    
 

Poproście rodziców o przeczytanie tekstu „Czar dla mamy” (fragment książki 
„Nasza mama czarodziejka”) podręcznik str.36-38. 

Zastanówcie się, jak Wy będziecie świętować jutrzejsze święto Waszych Mam. 
Poproście tatę o pomoc w przygotowaniach. 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.30-31 KM i 

polonistycznych str. 38-39 KP.  
 
Pr. Domowa  
 
Przygotujcie się do jutrzejszego Dnia Matki. ☺  
 
(wykonajcie portret swojej mamy z karty, którą dałam wcześniej rodzicom i 
napiszcie imię, może laurka, wierszyk, taniec dla mamy, drobny prezent przez 
Was wykonany np. Czarodziejska różdżka – KP str.41, możecie skorzystać ze 
wzorów poniżej i pamiętajcie pracujcie samodzielnie, najlepiej bez mamy ☺) 
To bardzo ważny dzień dla Waszych Mam, niech będzie wyjątkowy! (możecie 
wysłać zdjęcia portretów) ☺ 



 

Wtorek 26.05.2020r. 
 

Temat: Dzień Mamy. 

 
Koniecznie zapiszcie w zeszytach w linię: 

26 maja – Dzień Mamy 

 
Narysujcie piękny rysunek dla Mamy lub serce i w środku napiszcie imię 
swojej Mamy. 

Dziś ważny dzień – Święto Mamy! Spędzacie ten dzień z Mamą – spróbujcie 
zaśpiewać piosenkę „Cała łąka dla mamy”(nagranie w załączniku), powiedzcie 
lub przeczytajcie pięknie mamie krótki wierszyk, zatańczcie, wręczcie 
przygotowane prezenty. A może spacer i lody z rodziną – na pewno wszyscy 
lubią! ☺ POWODZENIA  
(niech ten dzień będzie wyjątkowy) 

Droga Mamo! 
Dziękuję za każdy spędzony 

wspólnie z Tobą dzień, 
za pokazywanie mi świata, 

za uczenie bycia odważnym, 
wolnym i otwartym na innych. 

Kocham Cię za wszystko 
i na zawsze! 

 

 

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, 
samych w życiu chwil radości, 
żadnych smutków, trudów, łez, 
niech się spełni to, co chcesz! 

Kochana Mamo żyj STO lat! 

 

 



Zabawa z mamą 

Ach, mamo moja, 
mamo kochana, 
ty jesteś ze mną 
co dzień od rana. 

 
Tańczymy obie 

na wstążkach tęczy, 
chwytamy w dłonie 
srebro pajęczyn. 

 
A kiedy mamusiu, 

ty bawisz się ze mną, 
świat cały się do nas 

śmieje na pewno. 

Bukiecik dla mamy 

Dziś dla ciebie mamo 
Świeci słońce złote 
Dla ciebie na oknie 
Usiadł barwny motyl 

 
Dziś dla ciebie mamo 
Płyną białe chmurki 

A wiatr je układa 
W świąteczne laurki 

 
Dziś dla ciebie mamo 
Śpiewa ptak na klonie 

I dla ciebie kwiaty 
Pachną też w wazonie 

 
Dzisiaj droga mamo 

Masz twarz uśmiechniętą – 
Niechaj przez rok cały 
Trwa to twoje święto! 

 
 

PIOSENKA  
 

W zieleni łąka majowa, 
gdzieś w trawie świerszczyk się chowa. 

Nastroił skrzypce maleńkie, 
gra zielone piosenki. 

 
ref. Dla mamy piosenki, dla mamy, 

dla mamy piosenki dla mamy. 
Dla mamy piosenki, dla mamy, 
dla mamy piosenki dla mamy. 

 
W kolorach łąka majowa, 
już od stokrotek różowa. 
A od bławatków błękitna, 

bo wszystkie kwiaty zakwitły. 
 

ref. Dla mamy zakwitły dla mamy, 
dla mamy zakwitły dla mamy. 



    
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



A teraz krótki trening z Mamą ☺  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE 
 
 
 

Środa 27.05.2020r. 
 

Temat: Za co kocham swoją mamę? 

 

Zapisujemy w zeszycie w linię temat i odpowiadamy zdaniami na to pytanie. 

Dowolne ćwiczenia i zadania z kart pracy matematycznych str.34-35 KM 

polonistycznych str. 40 KP.                                                                                             

Ćwiczymy czytanie – ćwiczenie 4 i 5 str. 83 ustnie. 
 
Czwartek 28.05. 2020r. 

 

Temat: Czytamy ze zrozumieniem. 

 
Zapoznajcie się z tekstem str. 84 KP , zapoznajcie się z rysunkami, które 
przedstawiają krążenie wody w przyrodzie str. 84-85. Wykonajcie ćwiczenia 
pod tekstem ( pisemne w zeszytach do przyrody) 
 
W zeszytach w kratkę przepiszcie działania z gry na str. 32-33 KM i obliczcie. 
Zapraszam do zabawy „ Podróż do Krainy Działań”.  
 

Dziś zachęcam do wycieczki rowerowej z rodzicami i pamiętajcie o maseczkach 
☺ 

         

https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE


Piątek 29.05.2020r. 

 

Temat: Nasza rodzina. 
 
 Kolejny trening z Mamą! Troszkę w tym tygodniu pomęczymy Mamusie ☺ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM 
 

W zeszytach w linię zapiszcie temat i wypiszcie członków Waszej rodziny, 
można pisać też imiona. Porozmawiajcie o tym, co lubicie razem robić.  

 

Przeczytajcie kilka razy wyrazy z ćwiczenia 3 str. 82 i zapamiętajcie ich 
pisownię! 
Zachęcam do czytania! Poczytanka str.70 podręcznik „Smocza Drużyna 
Rowerowa” ☺ 
 
 
Pamiętajcie też o zabawach na świeżym powietrzu. Możesz bawić 
się z rodzicem lub rodzeństwem. ☺ 
 
Życzę zdrowia!  
 
 

Przy kłopotach dzwońcie do mnie lub piszcie chętnie wyjaśnię, 
pomogę, sprawdzę! 
 

POWODZENIA ☺
 

https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM

