
Praca domowa klasa 2a 
 
WAŻNE - ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI  
Drodzy Uczniowie! 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 przypominamy o 
konieczności zwrócenia wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej!  
Książki przynoszone do szkoły należy zapakować do przezroczystej reklamówki i opisać na 
zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. Oznaczone pudełko, w którym należy pozostawić 
książki znajduje się przy sekretariacie szkoły (dla klas I-III i IV A, ul. Lekarska 1, dla klas 
IV B i V-VIII ul. Plac Zwycięstwa 37).  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z nauczycielem 
bibliotekarzem email biblioteka.psp.ciepielow@wp.pl 

EMAIL NAUCZYCIELA  Iwona.leszczyk_zsp@wp.pl    
 
8 czerwca( poniedziałek) 
Temat dnia: Odkrycia geograficzne.  
Edukacja polonistyczno -przyrodnicza  
1. Poproś o przeczytanie rodzica lub przeczytaj samodzielnie tekst  
„Odkrycia geograficzne” - podręcznik str. 47 
2. Odpowiedz pisemnie na pytania: 
-  Kto przed Krzysztofem Kolumbem dotarł do Ameryki? 
- Czego dokonał Ferdynand Magellan? 
3. Zapisz w zeszycie w kolejności alfabetycznej nazwy owoców  
egzotycznych  K. ćw. str. 46 ćw. 1 
4. Wykonaj ćwiczenia 2,3  - K.ćw. s. 73(wyślij do sprawdzenia na maila) 
Edukacja matematyczna 
1. Rozwiąż zadania  - K.mat. zad.1, 2,3 str. 40 oraz zad.4, 5 str.41(wyślij do sprawdzenia na 
maila) 
2. Wykonaj zadanie 1 i 2 – podręcznik  str. 93 
Edukacja muzyczna  
1. Ćwicz piosenkę „BO RODZINA TO RODZINA”. Możesz ją zadedykować swoim 
najbliższym zaśpiewać i nagrać.  
 
09 czerwca (wtorek) 
Temat dnia: Gorące słońce Afryki.  
Edukacja polonistyczno-przyrodnicza  
1. Poproś rodziców o przeczytanie lub  przeczytaj samodzielnie 
fragment lektury pt. „ Afryka Kazika” – „Ciemne okulary”- podręcznik str. 48, 49. 
2. Uzupełnij metryczkę lektury ćw. 1 s.48. 
3. Uzupełnij diagram i odczytaj hasło ćw. 2 s.48. 
4. Wykonaj ćwiczenia 3, 4 - K.ćw. s.49. 
5. Odpowiedz ustnie na pytania 1, 2, 3-  podręcznik s. 49. 
6. Przepisz w kolejności alfabetycznej wyrazy napisane pod  
zdjęciami i ułóż z nimi zdania napisz je w zeszycie -   podręcznik ćw. 6 s.49. 
(wyślij do sprawdzenia na maila) 
Edukacja matematyczna 
1. Rozwiąż zadania 1, 2, 3  - K. mat. s. 42. 
2. Zadania dodatkowe – K.mat. s. 55  



Edukacja plastyczna 
Wykonaj wybraną techniką plastyczną przygodę bohatera opowiadania pt.: „Ciemne 
okulary”. (wyślij do sprawdzenia na maila) 
Dla chętnych 
Obejrzenie filmu o dzieciach z różnych stron świata:  
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0  
 
10 czerwca(środa) 
Temat dnia: Gorące słońce Afryki. 
Edukacja polonistyczno-przyrodnicza 
1. Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt.: „ Jasne jak słońce” – podręcznik str. 50.  
2. Przepisz starannie wiersz do zeszytu.  
3. Wykonaj ćwiczenia – K. ćw. 5, 6, 7 s. 50 i 8, 9, 10 s. 51. (wyślij do sprawdzenia na maila) 
4. Ułóż do zeszytu zdania z wyrazami z ćw. 8 s. 51. 
 - wybierz trzy z nich i  zilustruj.  
Edukacja matematyczna 
1. Wykonaj zadanie -  K. mat. zad. 4, 5, 6 s.43. 
2. Ułóż treść zadania do zapisu 7x8 =, napisz pytanie, oblicz i udziel   
odpowiedzi. (wyślij do sprawdzenia na maila) 
Dla chętnych 
3. Zadania dodatkowe – K.mat. s. 56  
Zajęcia komputerowe 
W edytorze tekstu Word napisz: 
- nazwy kontynentów;   
- 3 lub 5 zdań na temat na którym kontynencie chciałbyś /łabyś mieszkać i dlaczego.                                        
Każdą nazwę  kontynentu i zdanie zaznacz innym kolorem i krojem czcionki.  
(zapisz swoją pracę w folderze i wyślij do sprawdzenia) 
Wychowanie fizyczne 
Gry i zabawy z piłką lub skakanką na świeżym powietrzu. 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  epastuszka.ang@gmail.com  
  
08.05.2020r. (poniedziałek) 
Lesson 
Revision- powtórzenie wiadomości z unitu 7. 
Otwórzcie podręczniki na stronę 59 i popatrzcie na duży obrazek Look!- Spójrz! Dusty and 
landscape!- Dusty i krajobraz! Przeczytajcie zdania od 1-6 i zdecydujcie czy są zgodne z  
obrazkiem. Udzielamy odpowiedzi Yes/No (zadanie wykonujemy tylko ustnie). 
W ramach zaliczenia unitu 7 wykonajcie ćwiczenie 15 str. 57 z zeszytu ćwiczeń.          
Narysuj krajobraz, który widzisz za oknem i opisz go w 5 zdaniach. Budujemy zdania typu: 
There s a forest.- Jest las. There are two lakes.- Są dwa jeziora. There s a plane in the sky.- 
Samolot jest na niebie. There are two cars in the town.- W mieście są dwa samochody. W 
ćwiczeniówce jest miejsce tylko na dwa zdania więc proszę o doklejenie niewielkiego 
fragmentu kartki w kratkę lub w linię z zeszytu w celu zbudowania sobie dodatkowego 
miejsca na zdania. 
Zadanie jest na ocenę. Zdjęcia odsyłamy do środy 10.05. 
 
RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA   mariannazieba7@gmail.com    



  
09. 06. 2020 r. 
Temat: Pan Jezus pośród nas – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej                                      
1. Uważnie obejrzyj filmik, postaraj się zapamiętać ważne słowa i uzupełnij ćw. 2                    
katecheza 54  https://www.youtube.com/watch?v=CirHUHrWz7A                                                                     
2. Ułóż puzzle – „Procesja” :  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1b441265e23a     
 
LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl 
 
DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 
Czym jest percepcja słuchowa? 
Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania 
oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych 
umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania 
dźwięków. 
Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu? 
Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla 
dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym 
zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były 
dla niego męczące i nadmiernie obciążające. 
Propozycje ćwiczeń. 
Odtwarzanie struktur dźwiękowych:  
wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - 
trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości 
dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności); 
wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat 
= tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w 
określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura 
odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 
6, 9). 
2. Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, 
potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół). 
3. Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia 
rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp. 
rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – 
mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos); 
zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty 
znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć 
jaki to przedmiot. 
4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy 
wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się 
ono składa,  
5. Łączenie i dzielenie sylab 
- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby, 
- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  
Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze. 
6. Wyodrębnianie pierwszej głoski 
- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować 
wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu. 
7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza 



8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - 
(„Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.) 
9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski 
- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a? 
- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj 
10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek 
rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden 
wyraz na jednej karteczce. 
Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a 
następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce 
połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”) 
11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic 
wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w 
prezentowanym). 
12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, 
np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać 
różne rymowanki . 
13. Ćwiczenie pamięci słuchowej 
Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest 
zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, 
cztery elementy, stopniowo coraz więcej). 
14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów 
Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed 
babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.  
Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały 
dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy. 
 


