
Edukacja polonistyczno-społeczna 

Temat: Opisujemy wygląd postaci- gromadzimy potrzebne 

informacje i piszemy krótkie opisy.  

 

1. Przeczytaj opowiadanie pt. „Asy z naszej klasy” na stronie 

34 podręcznika  polonistyczno- społecznego.  

Odpowiedz na pytania, które są pod tekstem opowiadania.  

2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia ze strony 66 i 67 w 

ćwiczeniach polonistyczno-społecznych cz. 3. 

3. Pomyśl o swojej przyjaciółce lub swoim przyjacielu. Czy 

dobrze go znasz? 

Odpowiedz na pytania ze strony 68 i 69 z ćwiczeń 

polonistyczno-społecznych cz. 3.  

Korzystając z pytań i odpowiedzi opowiedz o swoim 

przyjacielu.  

4. Możesz w zeszycie opisać swojego przyjaciela.   

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Uczymy się na pamięć wiersza dla taty.  

 

Za tydzień obchodzimy Dzień Ojca, już dziś pomyśl o 

niespodziance dla niego.  

Naucz się na pamięć wiersza lub piosenki. 23.06., powiesz lub 

zaśpiewasz dla Taty.  

Nagranie z występu wyślesz na adres mailowy:  



dorfuja45@eszkola.opolskie.pl lub na nr WhatsApp, zostanie 

ono zamieszczone na stronie szkoły i „Niech cały świat wie, 

jak Tato, kocham Cię”  

 

Proponuję piosenkę „Mój tato” ( możesz wybrać inną, swoją), 

lub poszukaj wiersza np. na stronie: 

https://tamojamama.pl.tl/Wiersze-dla-taty.htm 

 

Piosenka „Mój tato”  

https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0 

Kto najlepiej gra w siatkówkę? 

Kto rozwiąże dziś krzyżówkę? 

Ref. Mój Tato, Tato zapracowany 

Chodzi na ryby, zbiera kasztany 
A zimą ze mną lepi bałwany 

Taki mój Tato, Tato kochany 

Kto podwiezie samochodem? 

Kto tak mówi: – później, – potem? 

Ref. Mój Tato, Tato … 

3. Kto przypala nawet wodę? 

Kto rozmawia czasem z kotem? 

Ref. Mój Tato, Tato … 

4. Kto to mamie daje kwiaty? 

Kto przytuli? Kto zabawi? 

Ref. Mój Tato, Tato … 

 

mailto:dorfuja45@eszkola.opolskie.pl
https://www.youtube.com/watch?v=K4L7hvqBx-0
https://miastodzieci.pl/bajki/zielony-samochodzik-jedzie-do-parku-bajka-dla-malych-chlopcow-ktorzy-nie-moga-zyc-bez-samochodow/


Edukacja matematyczna: 

Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe 

 

1. Matematyczna rozgrzewka. Wejdź na stronę: 

https://www.matzoo.pl/klasa2/obowiazki-domowe_63_315 

I zdobądź jak najwięcej  ananasów 

2. Otwórz podręcznik do matematyki na stronie 76-77.  Spośród zadań 

wybierz 6 z nich, przeczytaj i rozwiąż do zeszytu. Wpisz tylko numer 

zadania, rozwiązanie i odpowiedź na pytanie. ( Odpowiedź zapisz 

pełnym zdaniem.) Możesz zrobić więcej zadań.  

Powodzenia!  

 

Edukacja plastyczna 

Temat: Reklama mojej miejscowości- pocztówka 

 

1.  Co to jest pocztówka?  Odpowiedz na to pytanie, jeśli nie wiesz 

porozmawiaj z dorosłymi.  

2. Pamiętasz jaki jest adres do Twojego domu. Dla przypomnienia 

zapisz adres do mamy lub taty w zeszycie do j. polskiego. Powiedz, 

głośno numer telefonu do mamy lub taty. Jeśli nie pamiętasz, 

obowiązkowo się go naucz.  

3. Narysuj, namaluj, wytnij elementy i naklej- najładniejsze miejsca z 

miejscowości, w której mieszkasz.  

Zrób to ładnie i starannie, by zareklamować i zachęcić innych do 

przyjazdu do tego miejsca.  

4. Swoją pracę, możesz też wykonać na komputerze w programie 

Paint.  

https://www.matzoo.pl/klasa2/obowiazki-domowe_63_315

