
KLASA II 

Drodzy Uczniowie witam Was bardzo serdecznie! 
 

Jak zauważyliście pracujemy inaczej niż dotychczas. Przesyłam numery 
ćwiczeń oraz zadań do wykonania. Oczywiście będzie potrzebny podręcznik 
oraz karty pracy. Ćwiczenia wykonujecie pod czujnym okiem rodziców. 
Pamiętajcie, że pracujemy systematycznie. Jak będziecie mieć wątpliwości 
dotyczące pleceń lub wykonania ćwiczeń proszę do mnie zadzwonić lub 
napisać. Numer telefonu wszyscy znacie.  

Mój e – mail monika_gruzel@interia.eu   

Karty ćwiczeń nawiązują do podręcznika (od str.23 – 35 oraz str.74 – 79). 
Pamiętajcie o codziennym głośnym czytaniu! Teksty do czytania znajdują się w 
podręczniku na podanych stronach. Można również czytać dodatkowo inne 
teksty.  

Uzupełniamy karty ćwiczeń  (kształcenie zintegrowane) tam, gdzie wcześniej 
brakowało nam naklejek:  

- ćw. 1, str.6 

- ćw. 4, str.11 

- ćw.2, str.19 

-ćw. 1 i 2, str.20 

Poniżej znajdują się tematy na najbliższe dni. 

Katy ćwiczeń – edukacja zintegrowana 

 Ekologiczne zakupy:  

- ćw. 1, str. 23 (nie przepisujemy do zeszytów nazw owoców w porządku 
alfabetycznym) 

- ćw. 2, str.23 

- ćw. 3, str.24 

- ćw. 4, str. 24 



- dla chętnych dzieci – Zwierzak  - instrukcja str. 25 (oczywiście jeśli 
posiadacie wszystkie materiały do jego wykonania) 

- ćw. 1, 2, 3,4, 5, str. 27 

 Zwiedzamy: 

- ćw. 1, 2, str.28 

- ćw.3, 4 str. 29 

- ćw. 5 str.30 

- ćw. 6, 7, 8 str.31 

 Na tropie zabytków: 

- ćw. 1, 2 str. 32 

- dla chętnych dzieci – Ramka na zdjęcia – instrukcja str. 33 (również jeżeli 
posiadacie potrzebne materiały) 

 Dawniej i dziś: 

- ćw. 1, 3 str.34 

- ćw. 2 str.34 (nie piszemy w zeszycie) 

- ćw.4, 5 str.35 

 Pomniki przyrody: 

- ćw.1, str.36 

- ćw.2, 3 str.37 (odpowiedź z ćw. 3 tylko ustnie) 

 Wielkanocny czas: 

- ćw.1, 2 str. 80 

- dla chętnych dzieci – Wielkanocny koszyczek według instrukcji –str.81 lub 
możecie samodzielnie narysować koszyczek  i wykonać go techniką dowolną 
np. : kredka, wydzieranka, itp. 

 Wielkanocne zabawy: 

- ćw. 1, str. 82 



- ćw. 2, 3, 4 str. 83 

- dla chętnych dzieci: Rondelkolandia- Wielkanocne zajączki (Podręcznik 
str.79)   

Edukacja matematyczna: 

 Zad. 1, 2,3,4, 5,6 str. 10 -11 

Dla chętnych: zad.7 str.11 

 Zad. 1,2,3, 4,5, 6 str.16 – 17 
Dla chętnych: zad. 7,8 str. 17 

 Zad. 1, 2,3,4, 5,6 str.18 – 19 
Dla chętnych: zad. 7str.19 

 Matematyka w działaniu (inny sposób obliczania sum ), str. 20 -21 
 Zad. 1,2,3,4,5 str. 22 -23 
 Zad. 1,2 str. 24;  zad.5 str. 25 

Dla chętnych: zad. 6 str.25 
 Zad. 1,2,6 str. 26-27 

Dla chętnych: zad. 3 i 4 (na kartce w kratkę) , zad.5 str.27 
 Zad. 1, 2,3 4, 5, 6,7,8 str.28-29 

Dla chętnych: zad.9 str.29 
 Gra matematyczna: Wielkanocne zabawy str. 62 -63 (dla chętnych) 

Piosenki: „Muzykalny zastęp” (karty pracy str.106),  „Pisanki, kraszanki” 
(karty pracy str.109) 

Szczegółowe informacje będę przesyłała tradycyjnie telefonicznie. 

Gorąco pozdrawiam i życzę owocnej pracy. 

M.G 


