
Zakres obejmuje dni od 04.05 do 08.05.2020 

Klasa  2b 

Przedmiot- edukacja wczesnoszkolna 

Nauczyciel realizujący: Justyna Kukla 

 

Treści do realizacji: 

Dzień 1  „Niezwykli architekci” 

Podręcznik – strona 54-55 

Ćwiczenia j. polski - strona 62-63, zad. 1 ( z pierwszą kropką), 2, 3 

Przed wykonaniem zadania 2 obejrzyj  

https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs 

Ćwiczenia matematyka – strona 44-45, zad. 1,2,3,4,5 dla chętnych 6,7,8 

Uwaga, z matematyki rozpoczynamy mnożenie i dzielenie w zakresie 100. Poznajcie system 

mnożenia przez 6,7,8 na palcach. Obejrzyjcie film 

https://www.youtube.com/watch?v=CdMdaa2_OCo 

System mnożenia przez 9 na palcach już znacie (uczyliśmy się go w klasie). Dla przypomnienia 

https://www.youtube.com/watch?v=D5lYzN2EH1M 

Edukacja przyrodnicza – zaprowadź zwierzęta do ich domów.  

https://learningapps.org/view437918 

 

Dzień 2  „Wielki architekt” 

Obejrzyj film o Antonio Gaudi 

https://www.youtube.com/watch?v=dLfHNcod8YQ&feature=youtu.be 

Podręcznik- str. 58. Opis- wyjaśnienie. 

Uwaga- przy pomocy kolorów zaznaczono wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Po przeczytaniu 

przejdź do ćwiczeń str. 67, zad.3 

Dla chętnych- zadanie na platformie eduelo (ćwiczymy opisywanie). 

Ćwiczenia j. polski str. 67, zad.3. Odpowiedz na pytania. Następnie pokoloruj lub podkreśl wstęp na 

czerwono, rozwinięcie na zielono, zakończenie na niebiesko.  

Dla chętnych- zad 2 str. 66 

Ćwiczenia matematyka- 46-47, zad. 1,2,3,4 dla chętnych 5,6 

 



Dzień 3 „Wiosenne prace w ogrodzie” 

Podręcznik – strona 60-61, zad. 1 ustnie 

Ćwiczenia j. polski - strona 68-69  zad. 1, 2, 4, dla chętnych 3, 5 (ponumeruj w ramce wyrazy 

zgodnie z kolejnością alfabetyczną). 

Podpowiedź do zadania 2.  

Zdania muszą mieć więcej niż 5 wyrazów. Mój przykład:  Wysoki ogrodnik starannie grabi suche 

liście.  

Dla chętnych zadania na eduelo- utrwalenie „rodzina wyrazów”. 

Ćwiczenia matematyka str. 48-49, zad. 1, 2, 3. 4, dla chętnych 5, 7 

 

Dzień 4 „Historia pewnej rośliny” 

Podręcznik str. 65-66-67  

Dla chętnych film: „Rozwój rośliny” 

https://vimeo.com/407510149/5f9de84b56 

Ćwiczenia j. polski- strona 72-73 zad. 1, 3, 4, 5, dla chętnych 2 

Podręcznik matematyka str. 114. Przeczytajcie wstęp i ustnie wykonajcie zadanie 1,2,3,4. 

Pamiętajcie, że każdy kwadrat jest prostokątem.  

Ćwiczenia matematyka str. 50, zad. 1,2,3,4,5. Dla chętnych zad. 6 

Dla chętnych, zadanie na platformie edumaster, książeczka edukacja społeczno-przyrodnicza, 

punkt 5 „Świat wokół nas”- części roślin. 

 

Dzień 5  

Ćwiczenia matematyka str. 52-53, zad. 1,2,3,4,5 

Wykonaj zadanie na platformie edumaster. Zadanie pojawi się 8 maja. Na jego wykonanie będziesz 

miał/a czas do 13 maja. 

Przed wykonaniem zadania powtórz tabliczkę mnożenia w zakresie 100. Możesz ćwiczyć na  

matzoo.pl 

Informatyka – ćwiczenia z języka polskiego, str. 64-65, zad 1, dla chętnych zad. 2 

w-f 

https://wordwall.net/pl/resource/1121591/wychowanie-fizyczne/lekcja-wf-2- 

https://wordwall.net/pl/resource/1446148/wychowanie-fizyczne/zaj%c4%99cia-ruchowe 

 



Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela 

Potwierdzenie rodzica. Zadanie na platformie edumaster.  

 

Konsultacje dla uczniów  

E-mail: justyna.kukla@interia.pl 

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00 

Konsultacje dla rodziców 

E-mail: justyna.kukla@interia.pl 

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00 

Justyna Kukla 

 

 

 

 


