
Zakres obejmuje dni od 20.04 do 24.04.2020 

Klasa  2b 

Przedmiot- edukacja wczesnoszkolna 

Nauczyciel realizujący: Justyna Kukla 

 

Treści do realizacji: 

Dzień 1  „Wiosenne kwiaty” 

Podręcznik – strona 38,  ustnie polecenie 1 i 2 

Ćwiczenia j. polski - strona 40-42, zad. 1 (bez kropek), zadanie 2, 3, 4, 5, 6 

Ćwiczenia matematyka – str 24-25, zad 1, 2, 3, dla chętnych 4,5,6 

Dla chętnych- kwiaty z pudełka po jajkach, ćwiczenia j. polski, str. 43 

Dla chętnych  

http://scholaris.pl/resources/run/id/49577 

Powtórka o wiośnie 

https://view.genial.ly/5e7db868e95cfc0e0123724c/interactive-image-wiosenna-powtorka 

 

Dzień 2  „Krokus” 

Podręcznik- strona 40-41, polecenie 1 i 2 ustnie.  

Edukacja przyrodnicza. 

Wykonaj zadanie domowe na platformie edumaster. Zadanie pojawi się 20 kwietnia wieczorem. 

Na wykonanie zadania będziesz miał/a czas do 24 kwietnia. 

Ćwiczenia j. polski str. 44-45, zad. 1,2, 3,4 

Uwagi do zadania 2. Przed wykonaniem ćwiczenia obejrzyj http://scholaris.pl/zasob/104803 

http://scholaris.pl/resources/run/id/104803 

i poćwicz http://pisupisu.pl/3/slowne-zabawy/stopniowanie-przymiotnikow-losowy-

stopien?fbclid=IwAR1k95f8QrBktsntiOT6L0NtdmTtVw3FmfC5kTxeAwd4t2E5So-VpmZ62Yg 

Wykonaj zadanie domowe na platformie edumaster. Zadanie pojawi się 20 kwietnia wieczorem. 

Na wykonanie zadania będziesz miał/a czas do 24 kwietnia 

Ćwiczenia matematyka- str 26-27, zad. 1,2,6, dla chętnych zad. 3,4 

Informatyka- ćwiczenia j. polski, str. 46, zad. 1, dla chętnych str. 47, zad. 2 

 



Dzień 3   „Wędrówki ptaków” 

Podręcznik – strona  44-45, zad. 1,2 ustnie 

 Obejrzyj prezentację o bocianie 

http://scholaris.pl/resources/run/id/102351 

Ćwiczenia j. polski - strona 48 zad. 1, 2, 3 

Opis bociana- wykonaj zadanie. Uzupełnij zdania i przepisz je do zeszytu.  

Bocian jest ………………….. ptakiem.  
Ma …………głowę i ………………szyję zakończoną ……………dziobem. 
Skrzydła ma ……………..z czarnymi końcówkami.  
Nogi bociana są długie i…………….. Ciało pokrywają …………….pióra. 
Bardzo podoba  mi  się ten  ptak.  
 
Wyrazy do uzupełnienia: okazałym, niewielką, długą, ostrym, rozłożyste, 
czerwone, białe 
Ćwiczenia matematyka str. 28-29, zad. 1,2,3,4,7,8  dla chętnych 5, 6,9 

 

 

Dzień 4 

Edukacja plastyczna- wykonaj bociana. Możesz użyć dowolnych materiałów. Jeśli chcesz skorzystaj ze 

wzorów.  

http://swiatniani.blogspot.com/2014/04/ene-due-rabe-sa-bocki-nie-ma-jeszcze.html 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/137-bocian-z-wacikow 

Dla chętnych 

Obejrzyj film o bocianach (polecam) https://www.youtube.com/watch?v=APwS8Wy_e98 

Matematyka- utrwalenie 

Utrwalaj tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 50. Możesz ćwiczyć na stronie internetowej  

matzoo. 

Utrwal poznane części mowy 

https://view.genial.ly/5e86313c88cf590db32aa36f/learning-experience-challenges-gra-gramatyczna-

efekt-koncowy?fbclid=IwAR130My-ss4U_4FKI_pHRRZ37xJWaInFvPoYEVgjhkatK9DUjzKJ9RRbxt8 

 

Dzień 5 

Bajka „Jeżyk Bartek zostaje w domu” 



http://zakrzewoprzedszkole.pl/wp-content/uploads/2020/03/Je%C5%BCyk-Bartek-zostaje-w-

domu.pdf 

w-f 

Spróbuj nauczyć się ruchów do piosenek. Może uda Ci się zaprezentować je w szkole. Ja nadal się 
uczę, zwłaszcza Socu Baci Vira.  Powodzenia 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb7syoPdAjg 

https://www.youtube.com/watch?v=tWhNIB6CDA0 

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

Muzyka- dynamika w muzyce  

Forte- piano 

https://view.genial.ly/5e83196fa8bed70dad0dc892/horizontal-infographic-lists-forte-i-

piano?fbclid=IwAR22sLttX7eTMjihiQbj-qgp6W6cY7eLgal--A7xemPJkS9uJrQtk8JlRAw  

 

Sposób sprawdzenia wykonania zadań przez nauczyciela 

Zadania na platformie edumaster. Potwierdzenie rodzica.  

 

Konsultacje dla uczniów  

E-mail: justyna.kukla@interia.pl 

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00 

Konsultacje dla rodziców 

E-mail: justyna.kukla@interia.pl 

Poniedziałek- piątek, w godzinach 17.00-20.00 

Justyna Kukla 

 

 


