
Nauczanie zdalne 22 czerwca 2020 klasa II 

 

Drogie dzieci ostatni tydzień nauki poświęcimy na powtórzenie i utrwalenie 

materiału  

Edukacja matematyczna :  

- ćwiczymy zadania z tekstem oraz tabliczkę mnożenia, w zeszycie do 

matematyki zróbcie po kilka przykładów  

Edukacja polonistyczna :  

„u” K...charz Jak...b zrobił ...dane zak...py. K...pił c...kier, b...telkę mleka, ...tarł śmietanę i dodał 

tr...skawki. ...czniom bowiem zachciało się deserk.... Okr...tny ...czeń Mate...sz dodał do deserk... 

m...sztardę i b...raki. Deser się nie ...dał. K...charz s...rowo ...karał nie...giętego Mate...sza.  

„ó” Tr...jka przyjaci...ł z Tarn...wka ma nowy samoch...d. Jadą do lasu na jag...dki. Usiądą pod 

brz...zką, zjedzą twar...g i dalej leśną dr...żką p...jdą w d...ł, a potem w g...rę. Wkr...tce wędr...wka 

zakończy się mimo, że samoch...d J...zia, R...ży i R...zi niestety zepsuje się.  

„u-ó” ...la miała ż...łwia wodnego w d...żym akwari...m. Karmiła go kr...chą sałatą i r...żnymi zbożami. 

...rządziła m... tam piękne mieszkanko zrobiła r...żne pag...rki, g...rki i r...wniny. ...rok... dodawało 

sz...miące źr...dełko. ...la ...mie dbać o zwierzątka, szczeg...lnie te mal...tkie i nie...fne. 

 „ż” Czarnoksię...nik zamienił piękną księ...niczkę w okropną ...abę. Wró...ka zamknęła ją w wie...y 

wysokiego zamku. Na szczęście odwa...ny ksią...ę odczarował ją i za...ądał ślubu. ...yć mieli razem sto, 

a nawet i więcej lat. 

 „rz” Ma...ec to miesiąc wiet...ny i bu...liwy. Ludzie stają się zakata...eni i często chorują. Leka...e jak i 

apteka...e mają pełne ręce roboty. Ludzie biorą go...kie leki i jedzą doj...ałe owoce i wa...ywa dla 

zdrowia. 

 „ż-rz” Małgo...ata odprowadza w pewien w...eśniowy wiet...ny wieczór swoją kole...ankę ...anetę. 

...adna z nich nie chce się po...egnać, bo gawo...y im się dob...e. Poszły zatem wzdłu... ...ywopłotu i 

pnącej ró...y na dłu...szą p...echadzkę.  

„h” ...elena była z mamą ...aliną w cyrku. Widziały ...arta, który grał na ...armonii, skaczące ...ieny i 

...ipopotama, który ...uśtał się na ...uśtawce i jeździł na ...ulajnodze. Przedstawienie to było pełne 

...umoru. 

 „ch” ...ytry lis ...ciał podarować ci...utkiemu ...omikowi pod ...oinkę mu...omora. Sam jadł za to 

tłustego ...rząszcza. ...omik był zu...em i nie ...cąc czuć głodu udał się do ...udego szczura na ucztę przy 

...lebie i ...rzanie. 



 „h-ch” Mi...ał i ...ania ...odują ...omiki, ...rabąszcze i ...rząszcze. Są ...odowcami od roku. Karmią je 

mar...ewką, ...rustem i su...ym sianem. Dzieci ...ętnie dbają o higienę ty... raczej t...órzliwy... i 

ci...utki... zwierzątek. 


