
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 2 NA DZIEŃ 16 kwietnia 2021 r. (piątek) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

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

1. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat:  Konkurs opowiadania 
przygód Karolci – tytułowej 
bohaterki  książka M. Krϋger. 
Ustalenie kryteriów 
opowiadania. Redagowanie i 
zapis notatki do zeszytu. 
Wybieranie właściwego 
zakooczenia zdao. 

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

 
1. Książka M. Krϋger „Karolcia” 
2. Do zeszytu:                 

                Lekcja                      16  IV 21r. 
Temat: Konkurs opowiadania przygód Karolci. 
       Dzisiaj odbył się konkurs opowiadania przygód Karolci - tytułowej 
bohaterki  książka M. Krϋger. Najlepiej opowiadali:  

  

2. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat: Rozmowa na temat 
uczud bohaterów 
opowiadania. M. Krϋger  
„Karolcia”. Wykreślanie 
powtarzającego się wyrazu, 
odczytywanie i zapisywanie 
hasła. Życzenia ważne i 
nieważne - dyskusja.  

Lekcja na platformie TEAMS 
Zapraszam na lekcję o godz. 855 

 
1. Książka M. Krϋger „Karolcia” 
2. Dodatkowe karty  pracy  karta z wykreślanką oraz ze zdaniami z różnymi 

zakooczeniami. 
 

Prace będą sprawdzone w 
czasie lekcji online 

3. Wychowanie 
fizyczne 

Temat: Aktywne i bezpieczne 
sposoby spędzania czasu. 
Sportowa ruletka.  

             Ćwiczenia wykonujecie samodzielnie w domu. 

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 
2.
 

Wykonaj dwiczenia korzystając ze sportowej ruletki: 

https://wordwall.net/pl/resource/1342108 

Wykonanie dwiczeo będzie  
omówione na następnej 

lekcji online 

https://wordwall.net/pl/resource/1342108


 
Sprawdź swoją wiedzę na temat aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu: 

https://wordwall.net/pl/resource/2276885 

 

4. religia Temat:Chrystus 

zmartwychwstał .Uczta 

eucharystyczna 
1. Pomódl się odmawiając modlitwę Aniele Boże stróżu mój  

2. Wykonaj zadanie 1 str76 

3. Omówienie znaczenia słowa eucharystia 

Prace podesłać na email 

edytarozek1974@o2.pl 

Spotykamy się online 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2276885
mailto:edytarozek1974@o2.pl

