
Plan pracy dla klasy II b
02.04-08.04.2020r

Szanowni Państwo, przekazuję zadania do wykonania na kolejny  tydzień. W razie pytań, jestem
oczywiście do dyspozycji – kontakt telefoniczny w godz.9.00-12.00 (w wyjątkowych sytuacjach w
dowolnej dogodnej dla Państwa godzinie) lub poprzez dziennik elektroniczny. 

Serdecznie pozdrawiam i życzę miłej nauki – Grażyna Bartos

Czwartek
02.04.2020r.

• ed. polonistyczna
• ed. matematyczna

1. Przeczytaj głośno wiersz „Budki, dudki, biel i śnieg”, 
wybierz jedną zwrotkę i naucz się jej na pamięć.
2.Wykonaj tyle ćwiczeń, ile potrafisz – ćwiczenia s.64-65.
3. Zrób zad. 5 i 6- ćwiczenia matematyczne s.37

Piątek
03.04.2020r.

• ed. matematyczna
• ed. muzyczna
• ed. polonistyczna

1.Wykonaj zad.1,2,3,4 – podręcznik do matematyki s.24.
2. Ułóż krótki rymowany wierszyk o wiośnie. Zaśpiewaj go na 
własną melodię. Śpiewając możesz klaskać, tupać, tańczyć.
3.W zeszycie do języka polskiego napisz z pamięci zwrotkę 
wiersza, której nauczyłeś się wczoraj. Następnie sprawdź z 
podręcznikiem i popraw ewentualne błędy.

Poniedziałek
06.04.2020r.

• ed. polonistyczna
• wych. fizyczne
• ed. matematyczna

1. Przeczytaj głośno wiersz „Wielkanoc”- podręcznik s.80.
2. Wykonaj ćw. 1,2,3,4 – ćwiczenia s.84
3. Wykonaj 10 skłonów, „biegnij” w miejscu licząc do 20, zrób 
leżenie tyłem, „jedź” rowerkiem licząc do 30.
4. W zeszycie do matematyki zapisz 10 dowolnych przykładów 
na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100. Możesz wspomóc
się pieniędzmi do ćwiczeń.

Uwaga.
Drodzy Rodzice, proszę o wykonanie zdjęcia przykładów 
zrobionych w zeszycie do matematyki i przesłanie go do mnie 
mms'em lub poprzez aplikację WhatsApp w celu dokonania ich 
oceny.

Wtorek
07.04.2020r.

• Zajęcia techniczne
• ed. polonistyczna
• język angielski

1. Wykonaj kartkę świąteczną , używając materiałów, jakie 
posiadasz w domu.
2. Wykonaj ćw. 4 i 5 – ćwiczenia s.85
3.

Lesson
Topic: Do you like ice-cream?

 Przepisz do zeszytu lekcję i temat po angielsku. 
Pamiętaj, aby podkreślić temat! 

 Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: ćw. 2 str. 35 
ćw. 2 str. 36, ćw. 1 i 2 str. 37

Uwaga.
Drodzy Rodzice, proszę o wykonanie zdjęcia życzeń 
świątecznych i przesłanie go do mnie mms'em lub poprzez 
aplikację WhatsApp w celu dokonania ich oceny.



Środa
08.04.2020r.

• ed. polonistyczna
• religia
• ed. matematyczna

1.Przeczytaj głośno informacje o różnych rodzajach jajek 
wielkanocnych – podręcznik s.81.
2. W zeszycie do języka polskiego napisz, który rodzaj jajka 
wielkanocnego najbardziej ci się podoba i dlaczego.
3. Powtórz „10 przykazań bożych” oraz „Główne prawdy wiary.
4.W zeszycie do matematyki zapisz wszystkie liczby większe 
niż 37, ale mniejsze niż 47. W każdej liczbie kolorem zielonym 
podkreśl cyfrę jedności.


