
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 2 NA DZIEŃ  22 kwietnia (czwartek) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

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

nauczycielowi 

1. 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Słuchanie piosenki „Imieniny 
Ziemi”. Rozmowa na temat treści 
utworu. Praca metodą projektu. 
Ustalenie  kolejności etapów 
projektu. Układanie i  pisanie hasła z 
okazji „Dnia Ziemi”. 

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

 
1. Podręcznik s. 38, 39. 
2. Karty pracy s.32.  
3. Zapis w zeszycie: 

                  Lekcja                          22.04.21 r. 
Temat : Dzieo Ziemi. 
Wykonaj rysunek z hasłem dotyczącym Dnia Ziemi. 
 

Prace będą sprawdzane w czasie lekcji 
online 

2. 
Edukacja 

matematyczna  

Temat: Własności mnożenia i 
dzielenia.  Wpisywanie właściwych 
znaków. Rozwiązywanie zadao z 
treścią.  

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

 
1. Rachunek pamięciowy – mnożenie i dzielenie w zakresie 

100. 
2. Podręcznik s. 60, 61 
3. W zeszycie: 

                   Lekcja                      22.04.21 r. 
Temat : Własności mnożenia i dzielenia. 
Mnożenie jest przemienne: 
7ˑ8=8ˑ7 
Mnożenie i dzielenie to działania odwrotne: 
63:7=9, bo 9ˑ7=63 

4. Karty ćwiczeo s. 52 
 

Prace będą sprawdzane w czasie lekcji 
online. 

3. 
Edukacja 
muzyczna 

Temat: Prezentowanie piosenki 
„Świat w naszych rękach”.  Elementy 
muzyczne utworu.  

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

1. Prezentowanie piosenki „Świat w naszych rękach: 

1.Ci co lubią segregację 

Otóż oni mają rację 

Gdy w osobne pojemniki 

Lecą papier, szkło, plastiki 

Prace będą sprawdzane w czasie lekcji 
online 



 

Ref. Cały świat jest w naszych rękach 

       Właśnie o tym ta piosenka 

       Możesz dbać o cały świat 

       Chociaż masz niewiele lat 

 

2.A recykling trudne słowo 

Chodzi o to by na nowo 

Z naszych śmieci zrobić coś 

Papier, plastik albo szkło 

 

3.Więc dorośli oraz dzieci 

Posłuchajcie 

Sprawą śmieci trzeba się zająć dziś 

Żeby jutro dobrze żyć 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE 

2. Podręcznik s.  118 

3. Karty pracy ćw. 1, 2 s. 99 

 
4 

 

Język angielski Temat : He plays football well. On 

dobrze gra w piłkę nożną. Orzeczenie 

pytania w 3 osobie liczby pojedynczej 

dla czasowników regularnych. 

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

sposób tworzymy orzeczenie w trzeciej osobie liczby 

pojedynczej dla czasu teraźniejszego. 

       1.Zanotuj temat lekcji. 

2.Przygotuj przybory do pisania i zeszyt. 

3. Ćwiczenia str. 59 zad. 1,2. 

 

Zapraszam na lekcję online zgodnie  

planem. 

 

https://youtu.be/pRNtFXew_VE

