
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 2 NA DZIEŃ 19 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: Czytanie wiersza 
„Pieśo o Ziemi” M. 
Strzałkowskiej. 
Odczytywanie hasła  
Poznanie rad o otaczaniu 
Ziemi troską i milością.   
Czytanie związków 
frazeologicznych i ich 
objaśnieo. 
  

Zadania wykonujecie samodzielnie w domu. 

Omijamy kilka stron, ale za tydzieo do nich wrócimy,  

więc proszę ich nie robid. 

1. Przyjrzyj się ilustracji w podręczniku s. 28, 29 
2. Wykonaj ustnie polecenia 1, 2, 3, 4, 5 s. 28, 29 
3. Wykonaj zadania w kartach dwiczeo na s. 25, 26. 

4. Notatka w  zeszycie: 
                     Lekcja                   19 IV 21 r. 
Temat: Związki frazeologiczne. 
Ćw. 1 s. 25 
dw. 5 s. 26 
 

Wykonanie zadao będzie  omówione 
na następnej lekcji online 

2. 
Edukacja 

matematyczna 

Temat: Mnożenie i 
dzielenie liczb przez 7. 
Rozwiazywanie zadao 
złożonych. 

Zadania wykonujecie samodzielnie w domu. 

1. Rachunek pamięciowy –podwicz tabliczkę mnożenia w zakresie 
100.  

2. Wykonaj obliczenia w pamięci zad. 1, 2, 3 z podręcznik s. 58 
3. Zapis w zeszycie. 

                     Lekcja                   19 IV 21 r. 
Temat: Mnożenie i dzielenie przez 7.  
zad. 4 s. 58  (zadanie wymaga kilku działao, więc trzeba 
uważnie je przeczytad i przemyśled)  
 
zad. 5 s. 58 (dla chętnych) 
 

4. Karty pracy s.49. 

Wykonanie zadao będzie  omówione 
na następnej lekcji online 

3 Wychowanie 
fizyczne 

Temat: Ćwiczenia 
doskonalące umiejętnośd 
żonglowania dwiema 
piłeczkami. 

Ćwiczenia wykonujecie samodzielnie w domu. 

 
Ubierz się na sportowo. 

1. Zrób rozgrzewkę: 

Wykonanie dwiczeo będzie  
omówione na następnej lekcji online 



 - 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 

 
1. Przygotuj 2 piłeczki (mogą byd kule z papieru wielkości piłeczki 

tenisowej lub zwinięte w kulki skarpetki) 
2. Obejrzyj film i rób dwiczenia z prowadzącym. 

https://youtu.be/QaPAqN3Hj64 
       Powtórz dwiczenia. 

4. 
Edukacja 

informatyczna 

Temat: Poznajemy 
narzędzia edytora tekstu: 
Usuo, zapisywanie zmian 
w tekście. 

    Lekcja na platformie Teams
 Możesz wysład utworzony dokument 

na mój adres piotrbasalyga@wp.pl. 

 

 

https://youtu.be/QaPAqN3Hj64
mailto:piotrbasalyga@wp.pl

