
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 2 NA DZIEŃ 21 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: Czytanie tekstu „Żyj ekologicznie”. 
Rozmowa na temat palenia śmieci. Działanie na 
rzecz ochrony środowiska. Zastępowanie dobrymi  
uczynkami niewłaściwych zachowao. Tworzenie 
rodziny wyrazów. Układanie zdania.  Wymyślanie i 
pisanie hasła na temat segregacji odpadów. 

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

 
1. Podręcznik –s. 34, 35. 
2. Karty dwiczeo - s. 29, 30. 
 

Prace będą sprawdzone w 
czasie lekcji online 

2 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat:  Czytanie tekstu o Ameryce Północnej i 
Ameryce Południowej. Wskazywanie 
kontynentów na mapie świata. Opis krajobrazów 
ameryki Północnej. Poznawanie zwierząt 
zamieszkujących Amazonie. Opisywanie dżungli.  
 
 
 

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

 

1. Podręcznik s. 36, 37 
2. Karty dwiczeo s. 31 
3. Zapis w zeszycie: 

                     Lekcja          21 IV 21r. 
Temat: Amazonia. 
Amazonia to… 

Prace będą sprawdzone w 
czasie lekcji online 

3 
Edukacja 

matematyczna 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb przez 9. 
Poznanie sposobu mnożenia liczb przez 9 i 
odczytywania wyniku na palcach. 

Lekcja na platformie TEAMS 
Zapraszam na lekcję o godz. 9 50 

 

1. Podręcznik s. 60. 
2. Karty dwiczeo s. 51. 
3. Dodatkowa karta pracy z tabliczką mnożenia.  

Prace będą sprawdzone w 
czasie lekcji online 

4 Wychowanie 
fizyczne 

Temat: Ćwiczenia doskonalące umiejętność  rzucania 

do celu stałego. 
 

 

Lekcja na platformie TEAMS 
Zapraszam na lekcję o godz. 10 50 

Ubierz się na sportowo. 
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 

Ćwiczenia będą sprawdzone w 
czasie lekcji online 



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

 
2. Przygotuj 3 kule z papieru wielkości piłeczki  

tenisowej (muszą byd mocno ugniecione) lub 
zwinięte w kulki skarpetki, miskę lub wiaderko. 

3. Podrzud i złap „piłeczkę” 10 razy oburącz, potem 10 
razy  prawą i 10 razy lewą ręką. Następnie przerzucaj 
„piłeczkę” z jednej ręki do drugiej (staraj się, żeby 
„piłeczka” nie upadła na podłogę) 

4. Ustaw wiaderko w odległości 1,5 metra od siebie. 
Rzucaj po kolei 3 piłki do wiaderka (miski). Jeśli 
trafisz 3 razy przesuo wiaderko (miskę) na większą 
odległośd. Możesz sukcesywnie zwiększad odległośd.  
 

5 

 

Język angielski Temat : Do you sing well? .Tworzymy pytania w 

3 osobie liczby pojedynczej. 

Witajcie na kolejnej lekcji  online .Dziś dowiecie się, w jaki 

sposób tworzymy pytania w trzeciej osobie liczby 

pojedynczej dla czasu teraźniejszego. 

       1.Zanotuj temat lekcji. 

2.Przygotuj przybory do pisania i zeszyt. 

3. Ćwiczenia str. 58 zad. 1,2. 

Zapraszam na lekcję online 

zgodnie  planem. 

 


