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KLASA 2  

 

BLOK TEMATYCZNY:  Rodzina. Bezpieczeństwo na wakacjach! 
 
poniedziałek (22 CZERWCA) 
 
TEMAT: Lubimy czytać „Legenda o Piaście Kołodzieju”. Zdrobnienia. 
 Podręcznik z polskiego s. 62-63. Czytamy tekst ” Legenda o Piaście Kołodzieju”. Otwieramy 
ćwiczenia polonistyczno-społeczne na stronie 46-48 – wszystkie zadania. Na s. 50 i 51 też 
wszystkie (bez niebieskiego domku).  
TEMAT: Obliczenia zegarowe. Zadania tekstowe. 
 Otwórz teraz książkę z matematyki na stronie 66 i wykonaj zadanie 4 i na s. 72 zad.1 
(słownie bez zapisywania), a w ćwiczeniach na s. 67 zad. 1,2. Strona 69 zad. 1, s. 72 zad.2, 
s. 75 zad.1 i s. 87 zad. 2 
TEMAT: Bezpieczeństwo na wakacjach. 
Podręcznik z matematyki s.68-69. Obejrzyj zdjęcia, przeczytaj napisy, a w ćwiczeniach 
matematycznych wykonaj na s.68 zad. 1 i 2 
  
wtorek (23 czerwca) 
TEMAT: Lubimy czytać „Jak nasza mama obroniła statek przed burzą” 
Książka z polskiego s. 66-67 czytamy tekst. Ćwiczenia z polskiego s. 49 zad 3. Do 
zeszytu przepisujemy ZAPAMIĘTAJ  końcówki –uszek, uszka, unio, unia, uś. Teraz 
w ćwiczeniach s. 52,53,54 i 55 
TEMAT: Utrwalenie czterech podstawowych działań matematycznych: +, -, :  
Książka do matematyki s. 59 zad.1( słownie), 2 w zeszycie i 3 słownie. Nadal książka 
s. 66 zad.1s. 67 zad. 2 i 3, s. 70 zad 1 w zeszycie zad. 2 słownie. A od s. 72 zadania, 
które chcesz i ile chcesz. 
 
środa (24 CZERWCA)  
TEMAT: BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH. Dbamy o nasz język – powtarzamy 
ortografię i gramatykę.  
Otwórz ćwiczenie z języka polskiego na stronie 56 i zrób  wszystkie zadania do s. 59 . Są to 
zadania powtórkowe (możesz sobie je rozłożyć w czasie) 
TEMAT: Utrwalenie materiału- zabawy z liczbami.  
 Otwórz ćwiczenia matematyczne na stronie 70 zad. 1, 2, 3. Teraz s. 71 w ćwiczeniach zad.1 
i 2, a na s. 72 zad.1, na s. 73 zad.3 

Miłej   nauki! :) 
 

 
czwartek (25 czerwca) 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH –(cd) rozmawiamy z dziećmi na temat bezpiecznego 
spędzania wolnego czasu. Mówienia o wyjściach poza teren podwórka, myślenia o 
bezpieczeństwie podczas zabaw z kolegami i koleżankami. 

Robimy wszystkie pozostałe zadania w ćwiczeniach z polskiego i matematyki do 
wyboru. 



 
piątek (26 czerwca ) 
 

                          WAKACJE! 
ŻYCZĘ WSZYSTKIM UCZNIOM ZDROWYCH I                          
BEZPIECZNYCH WAKACJI,  PEŁNYCH 
UŚMIECHU,SŁOŃCA, RUCHU I RADOŚCI!   
 
NATOMIAST RODZICOM DZIĘKUJĘ ZA OGROMNY 
WKŁAD W NAUCZANIE SWOICH POCIECH. 
DZIĘKUJĘ ZA WYROZUMIAŁOŚĆ I CIERPLIWOŚĆ.                    
 

 

 

 


