
Nauczanie zdalne 5 maja 2020 klasa II  

Temat dnia : Stopniujemy przymiotniki  

Edukacja polonistyczna :  

- stopniowanie przymiotników – ćwiczenia w pisaniu , wykonaj ćwiczenie 1,2 strona 76 

ćwiczenia polonistyczno – społeczne,  

-  sylaby – wykorzystanie umiejętności w praktyce zadanie 3 strona 77 ćwiczenia 

polonistyczno społeczne  

- SPRAWDZIAN ( drodzy uczniowie macie czas na wykonanie go do czwartku ) – wykonaj 

Czy już potrafisz… strona 78,79 80 ćwiczenia polonistyczno społeczne  

Edukacja społeczna :  

Dlaczego wypalanie traw jest ZŁE?  

- polecam wam oglądnąć dwa krótkie filmiki oraz poproście rodziców o rozmowę na ten 

temat  

https://www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xB640CIQIMg 

 

Edukacja muzyczna :  

Tempo w muzyce. Dziś dostajecie bojowe zadanie, proszę was abyście się trochę poruszali w 

rytm ulubionej muzyki . Mogą to być podskoki, klaskanie, obroty itd…  

Oczywiście jak ktoś chce może nagrać swój występ i przesłać do mnie.  

Pozdrawiam  

 

 

Język angielski: 

Witam drugoklasistów  

Dziś nauczymy się nazw środków transportu. 

Lesson, Topic: Środki transportu. 

 

Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 54 i przyglądnijcie się pojazdom w zadaniu szóstym. 

Posłuchajcie i powtarzajcie: 

https://drive.google.com/open?id=1DP7mLU8mQfT8RbCj6jSfHwhyPgDRYwe9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-MfAjQ2Jws
https://www.youtube.com/watch?v=xB640CIQIMg
https://drive.google.com/open?id=1DP7mLU8mQfT8RbCj6jSfHwhyPgDRYwe9


A teraz przepiszcie do zeszytu: 

car – auto 

lory – ciężarówka 

bus – autobus 

plane – samolot 

tractor – traktor 

boat – łódka 

train – pociąg 

Teraz przejdziemy do zadania siódmego. Po wysłuchaniu tekstu waszym zadaniem będzie wklejenie 

odpowiedniej liczby pojazdów w odpowiednie miejsce. 

Wyszukajcie w waszych dodatkowych materiałach kartki (o wymiarze takiej z bloku) na której jest 

napisane: KARTA PRACY 7. Ja wam troszkę podpowiem, pomalujcie tylko tyle pojazdów ile wam 

napiszę, a potem je wytnijcie. 

one lorry 

two buses 

one tractor 

two planes 

one train 

five cars 

three boats 

Kiedy już pokolorowaliście I wycięliście tyle pojazdów ile napisałam wyżej, teraz posłuchajcie 

nagrania I spróbujcie je umieścić we właściwym miejscu na obrazku. Na sam koniec, można 

pokolorować obrazek. Nagranie: https://drive.google.com/open?id=1AUXTt97ZsAPO2V-

Osp6U9gbmXvGiVgwy 

 

Poproście rodziców aby przesłali mi zdjęcia waszych prac. Powodzenia! 

 

https://drive.google.com/open?id=1AUXTt97ZsAPO2V-Osp6U9gbmXvGiVgwy
https://drive.google.com/open?id=1AUXTt97ZsAPO2V-Osp6U9gbmXvGiVgwy

