
Witam Wszystkich bardzo gorąco! 

Przesyłam tematy na poszczególne dni. 

Środa 15.04.2020 r. 

TEMAT: Co nowego na wiosnę? 

Podręcznik:  str. 36 – 37 

 Uczymy się czytać tekstu str. 36 pt. „Wiosenne nowiny”,( osoby chętne – 
całość, również to, co znajduje się na str.37) 

 Obejrzyjcie ilustracje znajdujące się na str.36 – 37 

Karty pracy zintegrowane:  

 Ćw. 1, 2 str. 38 
 Ćw. 4, 5 str. 39 
 Zadanie dodatkowe dla osób chętnych:  

Obserwuj przez tydzień pogodę. Zaprojektuj na kartonie kalendarz 
pogody i notuj w nim swoje spostrzeżenia.  

Edukacja matematyczna: 

 Matematyka w działaniu – str.30 – 31 
Przedstawiono tu sposób obliczania różnic. Spróbujcie pobawić się w ten 
sposób używając do tego np. klocków, chyba, że posiadacie w domu 
pchełki 

 Zad. 1, 2 str. 32; zad.3,4 str.33 
 Zadanie dodatkowe dla chętnych osób: zad.5, str.33  

 

Czwartek 16.04.2020 r. 

TEMAT: Wiosenne kwiaty. 

Podręcznik: str.38 – 39 

 Przyjrzyjcie się dokładnie ilustracjom 
 Przeczytajcie wiersz pt.: ”Wiosna” 
 Nauczcie się go czytać 

 



Karty pracy zintegrowane: 

 Ćw. 1 (nie wykonujemy zadania  - 2 kropka), ćw.2, str.40 
 Ćw. 3, 4 str. 41, ćw.5, 6 str.42 
 Zadanie plastyczno – techniczne dla chętnych  

Kwiaty z pudełka po jajkach wg instrukcji str. 43 
Do wykonania tej pracy – wiosennych kwiatów możecie użyć różnych, 
dostępnych Wam materiałów plastycznych. 
 

Edukacja matematyczna: 

 Zad.1, 2, 3, 4 str. 34 
 Zad. 5, str. 35 
 Zadania dla chętnych osób: 

Zad. 6 i 7, str. 35 
 
Dla osób chętnych chcących utrwalić i poszerzyć swoje wiadomości i 
dysponujących  komputerami przesyłam adres strony:    
Klasa2-Wiosna.epodręczniki.pl 
W zakładce po lewej stronie znajduje się Blok 25. Jesteśmy zmęczeni 
zimą. Kiedy w to klikniecie, pojawią się zdania związane z tematem 
dzisiejszych zajęć. Ilustracje wiosennych kwiatów, nagrania, różne 
ciekawostki. 
 

Piątek 17.04.2020 r. 

TEMAT: Przechwałki krokusa. 

Podręcznik: str. 40 - 42   

 Posłuchanka str.40 – 41 
Myślę, że większość z Was może sama na głos przeczytać ten tekst. 
Jeżeli uważacie tekst za trudny, poproście rodziców o jego przeczytanie. 

 Spróbujcie ustnie odpowiedzieć na pytania znajdujące się na str.41 
 Pamiętajcie o odpowiadaniu na pytania – zdaniami. 
 Zagadki: Odgadnijcie, co przedstawiają zdjęcia na str,42 (odpowiedzi 

udzielamy ustnie). 
 



Karty pracy zintegrowane: 

 Ćw.1,2 str.44 
 Ćw.3,4 str.45 
 Lekcje programowania: ćw.1, str.46 
 Zadanie dodatkowe dla osób chętnych: gra „Znajdź zwiastuny wiosny”, z 

wykorzystaniem plansz znajdujących się na str.47 

     Karty matematyczne: 

 Zad.1, 2, 3 (kropka 1), str.36 
 Zad.4, str.37 
 Zadania dodatkowe dla osób chętnych: zad.5, str.37 

    Obowiązkowo zajęcia ruchowe na podwórku. Pamiętajcie o odpowiednim                          
ubiorze. 

 

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r. 

TEMAT: Wędrówki ptaków. 

Podręcznik: str. 43 – 45 

 Tropiciele wiedzy str. 43 
 Posłuchanka: „Jak szybowiec” 
 Udzielamy  ustnych odpowiedzi  na pytania znajdujące się w Podręczniku 

na str.45 

Karty pracy zintegrowane: 

 Zad.1,2 str.48 
 Zad. 3, 4 str. 49 
 Zadanie dodatkowe:  

Wyszukanie z dostępnych źródeł  dodatkowych informacji na temat 
ptaków z ćw. 1 ( jaskółki, drozda, bociana i wilgi). 

Edukacja matematyczna: 

 Zad.1, 2, 3, 4 str,40 
 Zad. 5, 6, 7, 8 str.41 
 Zadanie dla chętnych osób:  



Gra matematyczna „Droga do gniazda” , str.38 – 39 
 

WTOREK 21.04.20202 r. 

TEMAT: Calineczka. 

Podręcznik: 

 Ilustracje str. 46 – 47 
 Wysłuchajcie słuchowiska pt.: „Calineczka” 

CALINECZKA-Bajkowisko.pl–słuchowisko–bajka dla dzieci  
(audiobook) 

Kary pracy: 

 Ćw. 1, 2 str.50 
 Ćw. 3, 4 str.51 
 Ćw. 1, 2, 3, 4 str. 52 
 Ćw. 5, str.53 
 Wykonajcie ilustrację do wysłuchanej baśni H. Ch. Andersena pt. 

„Calineczka” używając poznanych narzędzi w edytorze graficznym Paint. 
Zapisaną pracę prześlijcie na adres:  
gruzel.monika@szkolasedzin.pl 
  

 Zadanie dodatkowe dla chętnych: 
Ćw. 6, str. 53 
Ćw. 6 str. 51 – Ulep Calineczkę z plasteliny (jeśli posiadacie plastelinę).  
 
Karty matematyczne: 
Karta pracy utrwalająca odejmowanie (Załącznik 1) –obliczanie różnic 
różnymi sposobami. 
 
Dla osób chętnych chcących utrwalić i poszerzyć swoje wiadomości i 
dysponujących  komputerami przesyłam adres strony:    
Klasa2-Wiosna.epodręczniki.pl 
W zakładce po lewej stronie znajdują się : 
Temat 125. Jesteśmy zmęczeni zimą.  
Temat 126. Calineczka 
Temat 127. U myszki badylarki 



Temat 128. Spotkanie z kretem 
Temat 129. Przygody Calineczki 

Kiedy w to klikniecie, pojawią się zdania związane z tematem dzisiejszych 
zajęć.  

 

ŚRODA 22.04.2020 r. 

TEMAT: Jak powstaje dom? 

 
Podręcznik: str. 48 - 49 

 Przyjrzyjcie się uważnie ilustracjom. Opowiedzcie, co przedstawiają. 

         Karty pracy zintegrowane: 

 Ćw. 1, 2 str.54 
 Ćw. 3 str.55 

         Edukacja matematyczna: 

 Zad. 1, 2, 3, 4 str. 44 
 Zad. 5, 6 str. 45 
 Zadania dla chętnych osób: 

Zad. 7, 8 str. 45 
 

CZWARTEK 23.04.2020 r. 

TEMAT: Kto buduje dom? 

 
Podręcznik: str.50 -51 

 Przyjrzyjcie się zdjęciom str.50 i 51 
 Przeczytajcie uważnie tekst str.51 oraz  wyrazy znajdujące się na str. 51 

pod zdjęciami 
 Nauczcie się czytać tekstu pt. „Nasz dom” 

         Karty pracy zintegrowane: 

 Ćw. 1, 2 str.56 
 Ćw. 3, 4 str. 57 



 Ćw. 5, 6 str.58 
 Zadanie dla chętnych: zad. 7str. 58 

 
Edukacja matematyczna: 

 Zad. 1, 2, 3 str. 46 
 Zad. 4, 5 str. 47 
 Zadania dla chętnych:  

Zad.6 str. 47 
Zad. 23 str.72  
 

PIĄTEK 24.04.2020 r. 

TEMAT: Klasowy projekt 

 
Podręcznik: str.52 – 53 z cyklu „Listy od Hani i Henia” – Posłuchanki 

 Zachęcam osoby chętne do samodzielnego przeczytania tekstu. 

          Karty zintegrowane: 

 Ćw. 1, 2 str.59 
 Ćw. 3, 4 str.60 
 Dla osób chętnych: 

Praca techniczna: Wieża (można ja wykonać z dostępnych w domu 
materiałów i dowolnie ozdobić, propozycja sposobu wykonania 
takiej wieży znajduje się na str.61). 

          Edukacja matematyczna: 

 Zad. 1, 2, 3 str.48 
 Zad. 4, 5 str.49 
 Zadania dla chętnych: zad.6 (na kartce), zad.7 str.49 

 
Przypominam również o przerwach w czasie wykonywania zadań. 
Możecie wykorzystać znane już ćwiczenia gimnastyczne: pajacyki, 
przysiady, podskoki itp. Pamiętajcie także o ruchu na świeżym powietrzu. 
Zachęcam do spacerów oraz zbaw na podwórku z zachowaniem 
szczególnej ostrożności w tym wyjątkowym czasie. 
Gorąco pozdrawiam i miłej pracy. 
Wasza wychowawczyni  


