
Praca domowa klasa 2a 

EMAIL NAUCZYCIELA  Iwona.leszczyk_zsp@wp.pl    

 

01.06 (poniedziałek) 

Drogie Dzieci! 

Rośnijcie duże, dzielne, zdrowe 

w stu procentach odlotowe. 

Bądźcie pomocne jak komputer, szybkie jak japoński skuter. 

Sympatyczne jak maskotki i słodziutkie jak szarlotki. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka  

życzą wychowawczynie : Małgorzata Synderowska i Iwona Leszczyk-Kaca. 

Temat dnia: Dzień Dziecka  

Edukacja polonistyczno - społeczna 

1. Jeśli chcecie dowiedzieć się co jest zadane w dniu dzisiejszym, 

 odczytajcie zaszyfrowany tekst czytając co drugą literę. 

W k p r o s n u i l e t d g z w i z a p ł r e z k g  

ś c w b i f ę g t p o s m n a k c m i l e g  

d a o b k g s u i w ą r ż t e l k a 

n o i s e k z t a w g r l m ą z d t a e c u i l e t  

Edukacja plastyczna 

2.Wykonaj dowolną techniką pracę plastyczną „Moje wielkie marzenie”. 

Wychowanie fizyczne 

3. Wybierz się z mamę, tatą, rodzeństwem na długi spacer do lasu lub na łąkę. 

Dla chętnych 

Zagraj z domownikami  w dowolną grę planszową.  

Życzymy miłego dnia!  

 

 02.06 (wtorek) 

Temat dnia: Dzień Dziecka. 

Edukacja  polonistyczno -przyrodnicza  

1. Przeczytaj samodzielnie tekst pt. „Dzień Dziecka w różnych krajach” -  podręcznik str. 39. 

2. Zapisz w zeszycie pomysł ''Jak chciałbyś[chciałabyś] świętować  

''Dzień Dziecka w Waszym domu?''. 

3. Podaj w zeszycie odpowiedź w formie rysunku na ćw.2 – K. ćw. str.39 

4. Wykonaj ćwiczenia  - K.ćw. str.42 ćw.1. 

5. Ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów. Zapisz je w zeszycie – K.ćw. str.42 ćw.2  

(wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                      

Edukacja matematyczne  

Podróż przez Krainy Działań 

1. Zapoznaj się z opisem gry „ Podróż przez Krainy Działań” i zagraj z rodzicami lub 

rodzeństwem – K. mat. str.32. 

2. Wykonaj zadania  - K.mat. str.34 zad.1 ,2 ,3, 4  (wyślij do sprawdzenia na maila)                                                                                      

Wychowanie fizyczne 

1. Wykonaj w domu lub dworze na świeżym powietrzu dowolne ćwiczenia sportowe 

przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Ćwiczenia z piłką , skakanką, ringo lub innymi 

przyborami. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia 

1. Poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie100 -  zadania tekstowe. 

mailto:Iwona.leszczyk_zsp@wp.pl


Ten adres należy skopiować i wkleić w 

wyszukiwarkę   https://www.matzoo.pl/klasa2/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-

odejmowania-w-zakresie-100_7_229_dodaj 

2. https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_Lato_2_3_23_101_p5                                            

(Blok  32,33 - obrazek  piłka, żaglówka – Nasze Mamy, A ja rosnę i rosnę). 

 

03. 06 (środa) 

Temat dnia: Dzień Dziecka. 

Edukacja polonistyczno -przyrodnicza . 

1 . Przeczytaj samodzielnie tekst pt. „Dzień Dziecka” -  podręcznik str. 40,41. 

Naucz się pięknie czytać wybranego fragmentu. 

2. Odpowiedz pisemnie na pytana:1 i 2 – podręcznik str.41 

3. Wyjaśnij ustnie co oznacza powiedzenie „ Kto się czubi , ten się lubi”. 

4. Odpowiedz ustnie na pytania 1 i 2 podręcznik str.42 

5.  Podaj dwie zasady zgodnej zabawy i zapisz je w zeszycie.  

7. Wykonaj ćwiczenia - K.ćw str.43 ćw. 3 i 4 (wyślij do sprawdzenia na maila). 

Edukacja matematyczna 

Temat: Ćwicz z Noni. 

1. Rozwiąż zadania – K. mat. zad. 5, 6, 7, 8 str.35 (wyślij do sprawdzenia na maila) 

Dla chętnych 

Przeczytaj tekst  'pt.:  „Jan Paweł II” – podręcznik str.43 

Zajęcia komputerowe 

1. Korzystając z edytora grafiki wykonaj wg własnego pomysłu pracę pt. „Moja podróż 

dookoła świata” - wyślij do sprawdzenia na maila lub sms 

 

04. 06 (czwartek) 

Temat dnia: Podróżowanie. 

Edukacja polonistyczno -przyrodnicza  

1 . Przeczytaj tekst '' O Ludziku podróżniku ''  – podręcznik str.44,45 

Naucz się pięknie czytać wybranego fragmentu. 

(Chętni mogą nauczyć się całego tekstu) . 

2 . Wykonaj ćw.1 – podręcznik str.45. 

3. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytania 1 i 3 -  podręcznik str.45 

( wyślij do sprawdzenia na maila) 

4. Wykonaj ćwiczenie 2 – K. ćw. str.44 

Dla chętnych 

1. Napisz w zeszycie list do Ludwika podróżnika, w którym poradzisz mu, co powinien 

zrobić, by jego podróż doszła do skutku.(K. ćw. str. 44 ćw.1)                                                                            

(wyślij do sprawdzenia na maila) 

Edukacja matematyczna 

Temat: Matematyka w działaniu. 

1. Wykonaj zadania 1,2,3 – K .mat. str.36,37.  

Edukacja muzyczna 

1. Wysłuchaj piosenki pt. „BO RODZINA TO RODZINA” -  naucz się I zwrotki i refrenu, 

wspólnie śpiewaj (https://www.youtube.com /, słowa znajdziesz w Kartach ćwiczeń str.92) 

Edukacja pl. – tech. 

Zrób według instrukcji ''Origami - łódeczka'' - podręcznik str.45. 

05.06 (piątek) 
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https://www.matzoo.pl/klasa2/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-100_7_229_dodaj
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_Lato_2_3_23_101_p5%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(Blok
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_Lato_2_3_23_101_p5%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(Blok


Temat dnia: Kontynenty.  

Edukacja polonistyczno -przyrodnicza  

1. Przeczytaj samodzielnie krótki tekst Kontynenty – podręcznik str.46. 

2. Przepisz starannie do zeszytu: 

- co to jest kontynent – ulica Ciekawskich Wyrazów oraz tekst  -  podręcznik str.46 

3. Wykonaj ćwiczenia - K.ćwiczeń str.46,47 ćw.1 – 6 -  wyślij do sprawdzenia na maila 

4. Narysuj w zeszycie pracę plastyczną na temat „ Kontynent, który chciałbym/abym 

odwiedzić i co ciekawego na nim zobaczyć”. 

Edukacja matematyczna 

Temat: Odczytywanie inf. podanych  w  tabelach. 

1. Rozwiąż zadania -  K.mat. str.38,39 zad.1 – 3 - wyślij do sprawdzenia na maila 

 Dla chętnych 

1. Na podstawie inf. z tabeli odpowiedz na pytania – K. mat. str.39 zad.4. 

2. Obejrzyj na YouTubie wybrany film „Kontynenty Świata”. 

Ten adres należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę   

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=kontynenty+%C5%9Bwiata+dla+dzieci 

Wychowanie fizyczne 

Zabawy ruchowe doskonalące elementy rzutu, chwytu i kozłowania – zabawy z piłką                             

( możesz zaprosić do wspólnej zabawy rodzeństwo lub rodziców 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL NAUCZYCIELA  epastuszka.ang@gmail.com  

  

01.05.2020r. (poniedziałek) 

Happy Children s Day!- Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta! 

Lesson 

Here s the train, Mickey!- historyjka obrazkowa. 

Here s the train.- Oto pociąg. 

Jump on!- Wskakuj! 

Well done, Goofy!- Dobra robota, Goofy! 

Otwórzcie podręczniki na stronę 64 i posłuchajcie historyjki. Nagranie znajduje się tutaj: 

https://www.liveworksheets.com/rj701085ph  

Zadania do wykonania z zeszytu ćwiczeń: 

Ćw. 9 str. 54. Pokoloruj rysunek według klucza. 

Ćw. 10 str. 54. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki zgodnie z rysunkiem w ćw. 9. 

 

05.05.2020r. (piątek) 

Na początek wykonajcie ćwiczenie interaktywne i utrwalcie nazwy środków transportu. 

https://wordwall.net/pl/resource/2067883/angielski/means-transport  

Zapiszcie temat lekcji i tłumaczenie dwóch zdań do zeszytu. 

Lesson 

There s or there are- ćwiczenia. 

1. There s a tractor on the field.- Na polu jest traktor. 

2. There are two boats on the lake.- Na jeziorze są dwie łodzie. 

Otwórzcie podręczniki na stronę 55 i popatrzcie na zdjęcia w ćw. 8. Look! The planes.- 

Spójrz! Samoloty. Przeczytajcie zdania od a-f i dobierzcie je do właściwych zdjęć (zadanie 

wykonujemy tylko ustnie). 

Zadanie do wykonania z zeszytu ćwiczeń: 

Ćw. 8 str. 53. Uzupełnij zdania wpisując w luki there s lub there are.  

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.liveworksheets.com/rj701085ph
https://wordwall.net/pl/resource/2067883/angielski/means-transport


Ćw. 2 str. 77. Wykonaj działania przedstawione na rysunkach i zapisz wyniki pełnymi 

zdaniami. 

Dla chętnych! 

Ćw. 7 str. 53. Posłuchaj nagrania i narysuj odpowiednią liczbę środków transportu we 

właściwych miejscach. Nagranie: https://www.liveworksheets.com/ao623874kv W celu 

odsłuchania nagrania klikamy na strzałkę obok polecenia. Zdjęcie zadania wysyłamy na e-

mail. 

 

RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA   mariannazieba7@gmail.com    

  

02. 06. 2020 r. 

Temat: Pan Jezus dobrym Pasterzem                                                                                                           

1.Zapoznaj się z treścią Pisma Św. (J 14,16-17) https://wbiblii.pl/szukaj/J+10%2C11-18                        

2.Z katechezy 45 wykonaj ćwiczenie 1 i 2    

3.Wysłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo                                                                                                                                                                                        

 

05.06. 2020 r. 

Temat: Pan Jezus zaprasza do przyjaźni.                                                                   

1. Katecheza 46 – ćwicz. 1 – ułóż zdanie z rozsypani wyrazowej. 

2. Wykonaj rysunek w ćwiczeniu 3  

 

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); 

https://www.liveworksheets.com/ao623874kv
mailto:mariannazieba7@gmail.com
https://wbiblii.pl/szukaj/J+10%2C11-18
https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo
mailto:lograna@wp.pl
https://www.babyboom.pl/uczen/rozwoj/oko-w-oko-z-dysleksja


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. 

 


