
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 2 NA DZIEŃ 14 kwietnia 2021 r. (środa) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

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

1. 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Ocena zachowania bohaterów książki M. 
Krϋger „Karolcia”. Uzupełnianie imion i łączenie 
ich z odpowiednią ilustracją. Kolorowanie postaci 
występujących w opowiadaniu.  

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

 
1. Książka M. Krϋger „Karolcia” 
2. Dodatkowe karty  pracy – postaci z imionami oraz 

portrety postaci. 

Prace będą sprawdzone w 
czasie lekcji online 

2. 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat:  Czytanie wydarzeo w formie 
równoważników zdao i ustalenie właściwej 
kolejności. Przepisywanie wydarzeo do zeszytu. 
Próba opowiadania wybranej przygody. 
 

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

 

3. Książka M. Krϋger „Karolcia” 
4. Dodatkowe karty  pracy – wydarzenia. 
5. Do zeszytu przepisad                  

                Lekcja          14 IV 21r. 
Temat: Wydarzenia w książce M. Krϋger „Karolcia” 
Proszę przepisad z karty pracy ułożone wydarzenia. 
1. … 
2. … itd. 
                 W domu 
Na piątek (16 IV) naucz się opowiadad wybraną 
przygodę Karolci. 
 

Prace będą sprawdzone w 
czasie lekcji online 

3. 
Edukacja 

matematyczna 

Temat: Powtórzenie tabliczki mnożenia w zakresie 
50. Rozwiązywanie zadao z treścią. Rysowanie 
drogi przez labirynt.  

Zadania wykonujecie samodzielnie w domu. 

1. Podręcznik zad 1, 3 s. 56.(w pamięci) 
2. W zeszycie: 

                    Lekcja          14 IV 21r. 
Temat: Tabliczka mnożenia do 50. 
Zad. 2 s. 56 

3. Karty dwiczeo s. 47. 
4. Dodatkowe karty z obliczeniami zegarowymi. 

Prace będą sprawdzone na 
następnej lekcji online. 

4. Wychowanie 
fizyczne 

Temat:. Ćwiczenia w  pokonywaniu przeszkód – 
zabawy z „patyczkową „drabiną”   
 

             Ćwiczenia wykonujecie samodzielnie w domu. 

Zajęcia powinny byd przeprowadzone na świeżym powietrzu, 

Wykonanie dwiczeo będzie  
omówione na następnej lekcji 

online 



jeżeli nie masz ogrodu, podwicz w pokoju.  
 

1. Zrób rozgrzewkę: 

Wykonaj 20 przysiadów i 20pajaców. 
Stao prosto, wykonaj  każde dwiczenie po 8 razy w 
prawo i w lewo razy: 

 krążenie głowy, 

 krążenie górnej części ciała, 

 krążenie bioder,  

 krążenie złączonych kolan 

 krążenie nadgarstkami, 

 krążenie ramion, 

 skłony w przód z pogłębieniem, 

 przysiad podparty i wyrzut nóg do tyłu, wyskok z 

klaśnięciem nad głową. (10razy) 

2. Przygotuj 10 patyczków lub kawałków sznurka lub 
cienkich listewek (do dwiczeo w domu 10 pasków z 
gazety - 5 cm szerokości i ok. 50 cm długości)  

3. Ułóż patyczki (paski) na podwórku (podłodze), żeby 
wyglądały jak szczeble drabiny i wykonaj poniższe 
dwiczenia: 

 przejdź nad szczeblami w jedną stronę i z 
powrotem, 

 spróbuj ostrożnie wykonad dwiczenie tyłem, 

 przeskakuj nad szczeblami (w jedną i drugą 
stronę) najpierw na prawej nodze, potem na 
lewej nodze, następnie obunóż. 

 spróbuj wykonad dwiczenie tyłem, 

 pokonaj „drabinę” na czworakach, 

 wykonaj slalom między szczeblami, 

 spróbuj wykonad slalom tyłem, 

 możesz wymyślid własne dwiczenie, 

 zrób cztery głębokie wdechy i wydechy z 
unoszeniem i opuszczeniem ramion.  

Możesz wykonad dwiczenia jeszcze raz. 



5. 

 

Język angielski Temat : Sorry,I cant dance. Przykro mi,nie 

potrafię pływać.  Tworzymy przeczenia   z 

czasownikiem „Cant”. 

Witajcie na kolejnej lekcji  online .Dziś nauczymy się 

zaprzeczać czasownik modalny „can” oraz tworzyć 

odpowiedzi twierdzące i przeczące.  

        1.Zanotuj temat lekcji. 

2.Przygotuj przybory do pisania i zeszyt. 

3. Podczas lekcji wykonamy zadania i przygotowane 

przez nauczyciela. 

 

Zapraszam na lekcję online 

zgodnie  planem. 

 


