
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 2 NA DZIEŃ 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 
Sposób i termin odesłania rozwiązao 

nauczycielowi 

1. 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Słuchanie wiersza 
”Ptasie radio” J. Tuwima. 
Czytanie wypowiedzi 
ptaków. Rozpoznawanie 
ptaków. Szukanie nazw 
ptaków z ó i u. Lekcja 
programowania -
zapisywanie drogi za 
pomocą symboli.   
  

Lekcja na platformie TEAMS 
Zapraszam na lekcję o godz. 8 00 

 
1. Podręcznik s. 94, 95 
2. Karty dwiczeo s. 84, 85. 

 

Prace będą sprawdzane w czasie 
lekcji online. 

2. 
Edukacja 

matematyczna 

Temat: Dodawanie i 
odejmowanie liczb 
dwucyfrowych. Utrwalenie 
pojęd suma i różnica. 
Rozwiązywanie zadao z 
treścią.  
 

Lekcja na platformie TEAMS 
Zapraszam na lekcję o godz. 8 55 

 
1. Rachunek pamięciowy w zakresie 100. „Podaj sumę, różnicę 

liczb…. 
2. Podręcznik s. 53 
3. Zapis w zeszycie. 

                     Lekcja                   12 IV 21 r. 
Temat: Liczby dwucyfrowe – dwiczenia..  
zad. 3 s. 53   

4. Karty pracy s.45. 

Prace będą sprawdzane w czasie 
lekcji online. 

3 Wychowanie 
fizyczne 

Temat: Ćwiczenia z jogi 
wdrażające do dbania o 
prawidłową postawę ciała. 
 

Ubierz się na sportowo, przygotuj matę lub koc. 
1. Zrób rozgrzewkę: 
- Wykonaj 10 przysiadów i 10 pajaców. 

       -  Stao prosto, wykonaj  każde dwiczenie po 4 razy w prawo i w      
lewo razy: 

 krążenie głowy 

 krążenie górnej części ciała (tułowia) 

 krążenie bioder, 

 krążenie złączonych kolan 

 krążenie ramion, 
- wyrzut nóg do tyłu z wyskokiem i klaśnięciem w dłonie -  10 razy 

Wykonywanie dwiczeo będzie 
sprawdzane w czasie lekcji online. 



 
1. Obejrzyj film i wykonaj przedstawione tam dwiczenia. 

https://youtu.be/6Fv-9W1d0HI 
2. Pamiętaj, żeby mied zdrowy  kręgosłup należy:  

 regularnie się gimnastykowad, 

 dbad o prawidłową postawę podczas siedzenia, schylania się i 
podnoszenia przedmiotów, 

 robid przerwy podczas dłuższego siedzenia, 

 zdrowo się odżywiad. 

4. 
Edukacja 

informatyczna 

 
Temat: Poznajemy 
narzędzia edytora tekstu: 
Kopiuj, wklej. 
 

    Lekcja na platformie Teams 
Możesz wysład utworzony dokument 
na mój adres piotrbasalyga@wp.pl. 

 

 

https://youtu.be/6Fv-9W1d0HI
mailto:piotrbasalyga@wp.pl

