
Zalecenia dla uczniów klasy II 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

1-5.06.2020 
 
Edukacja polonistyczna 
- podręcznik polonistyczno- społeczny str.54- 55- przeczytać, 
- ćwiczenia polonistyczno- społeczne str.38 (w zad.1 zamiast ,,powiedz" to ,,zamaluj", które 
określenia pasują do owcy, a które- do kozy), zad.2 bez opisu w zeszycie, str.39- 40, 
- dla chętnych str.41, 
- podręcznik polonistyczno- społeczny str.56- 57- przeczytać, 
- ćwiczenia polonistyczno- społeczne str.42, str.44 (bez domku), 
- dla chętnych str.43,str.44 z domkiem, str.45 
 
Edukacja matematyczna 
- podręcznik matematyczno- przyrodniczy str.66- 67 przeczytać, 
- do zeszytu proszę wykonać zad.2 i 3 ze str.66, 
- ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze str.65- 67, 
- dla chętnych str.88 
 
Edukacja przyrodnicza 
- podręcznik matematyczno- przyrodniczy str.64- 65  
- ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze str.64 
- do zeszytu zad.2 i 3 ze str 64 
 
Edukacja plastyczna 
- reklama mojej miejscowości- pocztówka (proszę wykonać pracę na 1/4 kartki z bloku) 
 
Wychowanie fizyczne 
- dbanie o prawidłową postawę podczas pracy przy komputerze, 
- kształtowanie koordynacji ruchowej podczas jazdy na rowerze (skręcanie w prawo, w lewo 
z jednoczesnym sygnalizowaniem ręką, jazda po narysowanej ósemce) 
 
                        Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 
 
 

  



3.06.2020 

MUZYKA 

Temat: Powtórzenie wiadomości o instrumentach. 

Czy pamiętasz wszystkie instrumenty o których uczyliśmy się w klasie 2?  

Oglądnij filmiki i przypomnij je sobie  

https://www.youtube.com/watch?v=D9LrEXF3USs – wiolonczela 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMp6B9_ojaU – harfa 

https://www.youtube.com/watch?v=yiWQZ8kNb4o – skrzypce 

https://www.youtube.com/watch?v=UZ5JOh0Rv8s – klarnet 

https://www.youtube.com/watch?v=PM7b5oeBgSE – trąbka 

Rozwiąż Kartę pracy nr 28 

Trochę zabawy: 

Oglądnij i zatańcz   

https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

https://www.youtube.com/watch?v=A-dtvDa_IWc 
 

 
JĘZYK ANGIELSKI 

Do zeszytu piszemy: 

Lesson 

Topic: Bob and Olly. 

( Pod tematem piszemy): 

Where are you?- Gdzie jesteś? 

I’m here! – Jestem tutaj. 

Puppet- kukiełka 

Get out of my shop!- Wyjdź z mojego sklepu! 

Let’s go! – Chodźmy! 

 

 Otwieramy podręcznik na str.69. Słuchamy i czytamy historyjkę. ( słuchanka 2.26). 

Następnie wykonaj ćwiczenie 1 i 2 str. 58 ( zeszyt ćwiczeń). 
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