
Klasa II b 

Utrwalamy tabliczkę mnożenia. 

Poniedziałek  01.06.2020 r. 

Temat: Dzień dziecka. 

 

Dzisiaj Wasz dzień moi wspaniali uczniowie. 

Chciałabym abyście dzisiaj robili to co najbardziej lubicie. Myślcie o 

miłych rzeczach np. że już niedługo wakacje i dla Was zasłużony 

odpoczynek.  

Mam nadzieję, że ten okropny wirus odejdzie i będziecie mogli 

cieszyć się latem i wakacjami tak jak  to było w tamtym roku.  

Dużo zdrowia i radości dla Was wszystkich. Życzy Wasza Pani Jola 

 

Zadanie na dzisiaj…   

praca plastyczna lub techniczna - dowolna. Zrób to na co masz ochotę 

np.: samolot z kartki, komiks, rysunek, obraz malowany farbami. 

Niech to będzie praca samodzielna. 

Mile widziane zdjęcie pracy. 

A dla Was ode mnie piosenka. 

„Wszystkie dzieci nasze są” 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o - kliknij 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


Wtorek 02.06.2020 r. 

Temat: Dzień dziecka. 

Przeczytaj informacje w  jaki sposób obchodzi się Dzień 

Dziecka na świecie. Podręcznik str. 39 

Przeczytaj fragment książki pt. „ Dzień Dziecka”- naucz się 

pięknie czytać pierwszej części ( dla chętnych cały tekst). 

KP dowolne ćwiczenia, KM ćw. 3 str. 37 

Praca domowa 

KP ćw. 3 str. 43 

Środa  03.06.2020 r. 

Temat: Podróżowanie. 

Czy wiesz kim był Karol Wojtyła? Tak drodzy uczniowie to 

Jan Paweł II papież Polak. Informacje o życiu Jana Pawła II 

znajdziecie w podręczniku na str. 43. 

Przeczytaj  wiersz pt. „ O Ludziku podróżniku” str. 44-45, 

postaraj się odpowiedzieć na pytania do tekstu zamieszczone 

w podręczniku na str. 45. 

KP ćw. 2 str. 44 ( bez kropki),  KM wybrane ćwiczenia. 

Praca domowa 

Wykonaj łódkę, techniką orgiami – wzór KP str. 45 

KP ćw. 1 str. 44 

Czwartek 04.06.2020 r. 



Temat. Kontynenty. 

Co to jest kontynent? 

 Kontynent to olbrzymi pod względem powierzchni obszar lądu, 

otoczony (oblany) ze wszystkich stron morzami i oceanami, a z 

innymi kontynentami połączony co najwyżej wąskimi przesmykami. 

 

 

Czy teraz potrafisz wymienić wszystkie kontynenty? Myślę, 

że tak. AFRYKA, AMERYKA PÓŁNOCNA, AMERYKA 

POŁUDNIOWA, AUSTRALIA, EURAZJA ( EUROPA I 

AZJA) 

Na jakim kontynencie leży Polska? Brawo! EUROPA 

KP ćw. 1 (bez kropki) i 2 str. 46, KM ćw. 2 i 3 str. 40 

Praca domowa 



KM ćw. 1 str. 40 

Piątek 05.06.2020 r. 

Temat : Kontynenty. 

Dla ciekawskich 

Przeczytaj ciekawostki ze str. 47 a dowiesz się kto to był 

Ferdynand Magellan, Krzysztof Kolumb, jak nazywali się 

pierwsi Europejczycy. 

KP ćw. 3, 4, 5, str. 47, KM 4,5 str. 41 

 

Wychowanie fizyczne. 

W tym tygodniu spacerujemy i jeździmy na rowerze. 

Pamiętajcie dalsze spacery i wyjazdy tylko w obecności rodzica. 

 

Kochani to już ostatni miesiąc nauki, bądźcie wytrwali, trzymam 

za Was kciuki. 


