
 

 

Przed nami ostatni tydzień nauki w tym roku szkolnym. 
 W trakcie naszych zajęć wybierzemy się na wycieczkę nad 
morze. Poznamy miejsca, które warto odwiedzić w trakcie 

wakacji. Powtórzymy  zasady bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego. Oczywiście nie zabraknie muzyki i pomysłów na prace 

plastyczne. 

 
Dzień tygodnia, datę i temat zapisujemy w dużym zeszycie. 

Poniedziałek, 22.06.2020 r. Temat: Pomysły na wakacyjne 

wędrówki. 
J.polski 
Przeczytaj wiersz i powiedz, gdzie możemy pojechać na wakacje?  
 

„Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski 
 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 
 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 
przynieś, falo, w darze. 

 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 
za mgłą, za obłokiem. 

 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

 

Zapisz w dużym zeszycie. 

W trakcie wakacji możemy pojechać......... 



 

W-f 

Dzisiejsze zadanie z wychowania fizycznego to spacer, jazda rowerem lub zabawa z 

rodzeństwem.  

 

 

Wtorek, 23.06.2020 r. Temat: Morze Bałtyckie. 
J.polski 
Na dzisiejszej lekcji wybierzemy się nad morze. Kliknij w podany 
linkhttps://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,nasze-morze,20295914,zobacz co możemy znaleźć 
na plaży i  jakie zwierzęta żyją w morskich wodach. 
Matematyka 

Dzisiejsza lekcja matematyki będzie nieco inna. Kliknij w podany link 

https://www.matzoo.pl/klasa2/tydzien_63_414, 

https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342 i sprawdź swoją wiedzę  ( powtórzymy 

nazwy dni tygodnia i poszczególnych miesięcy). 

Muzyka 

Na ostatniej lekcji muzyki w tym roku szkolnym posłuchaj piosenki „Niech żyją wakacje”. 

Kliknij w podany link https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY i zaśpiewaj refren 

piosenki. 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

 
Informatyka 

Na dzisiejszej lekcji ciąg dalszy tematu  związanego z ochroną danych w Internecie. 

Kliknij w podany link https://www.youtube.com/watch?v=el29Xcd0Nkw i pamiętaj: Zanim 

umieścisz swoje zdjęcia, filmy w Internecie pomyśl o ewentualnych  konsekwencjach 

swojej decyzji. 

 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,nasze-morze,20295914
https://www.matzoo.pl/klasa2/tydzien_63_414
https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
https://www.youtube.com/watch?v=el29Xcd0Nkw


 

Technika 

Na dzisiejszej lekcji wykonamy smakowitą pracę na upalne dni :) 

Przygotuj: 

płatki kosmetyczne, 
farby, 
wodę, 
pędzelek, 
kolorowy papier techniczny, 
nożyczki, klej, 
brokat oraz kamyki i inne ozdoby do dekoracji. 
Zaczynamy :) 

1. Przygotuj trzy waciki i pomaluj je wybranymi przez Ciebie kolorami – będą to nasze kulki 
lodów – poczekaj aż wyschną. 

2. Z kolorowanego bloku wycinamy kształt rożka ( trójkąt) – wafelek do naszych lodów. 
3. Wybierz tło naszej pracy i naklej na nie  rożek. 
4. Następnie doklej kolorowe waciki – kulki lodów. 
5. Możesz waciki ozdobić brokatem lub cekinami – będzie to nasza „posypka”. 
6. Praca gotowa!!! 

 

Środa, 24.06.2020 r. Temat: A może w góry ? 
J.polski 
Przeczytaj poniższe zdania i uzupełnij je brakującymi wyrazami z ramki.  
Przepisz do zeszytu dwa wybrane zdania. 



 

Matematyka  

Przepisz do zeszytu i rozwiąż zadanie 

W pociągu do Zakopanego jechało 28 osób. Na drugiej stacji wsiadło jeszcze 35 

pasażerów. Ile osób jedzie teraz w pociągu? 

Plastyka 

Na dzisiejszej lekcji będziemy rysować według  instrukcji.  

Przygotuj białą kartkę papieru i kolorowe kredki. 

 
Przeczytaj poniższe zdania i postępuj zgodnie  z nimi. 



 
Usprawnianie technik szkolnych 

Na dzisiejszych, ostatnich zajęciach w tym roku szkolnym, poćwiczmy dodawanie 

pisemne. Wyniki dodawania to numery telefonu, które należy zawsze  pamiętać.  

Przepisz do zeszytu poniższe zadania, oblicz i zapisz co to za numery telefonu. 

 

Czwartek, 25.06.2020 r. Temat: Bezpieczne wakacje. 
J.polski 

Przeczytaj poniższe zdania, dopasuj brakujące wyrazy. Przepisz do zeszytu trzy wybrane i 

uzupełnione zdania.  

PAMIĘTAJ O TYCH ZASADACH W TRAKCIE WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU 



 

 
 

Matematyka 

Na dzisiejszej lekcji dalszy ciąg powtórki wiadomości :) 

Kliknij w podany link https://www.matzoo.pl/klasa2/ktora-godzina-po-poludniu_63_507 

 i sprawdź swoją wiedzę ( odczytywanie godzin na zegarze). Powodzenia !!! 

 
 

https://www.matzoo.pl/klasa2/ktora-godzina-po-poludniu_63_507


Przyroda 
Sprawdź, czy jesteś przygotowany do wakacyjnych podróży, i czy znasz podstawowe 
zasady bezpieczeństwa. Zapoznaj się z poniższymi sytuacjami, a następnie wybierz 
prawidłowe odpowiedzi.  

 
Sprawdź, czy Twoje odpowiedzi są prawidłowe ( 1b, 2c, 3a, 4c) 

W-f  

Dzisiejsze zadanie dla Was - odpocznijcie tak, jak lubicie. Wyjdźcie na spacer, 

posłuchajcie swojej ulubionej muzyki lub wybierzcie się na lody :) 

To już koniec nauki w roku szkolnym 2019/2020. 
Dziękuję Wam wszystkim za sumienną pracę w szkole i w domu. 

Życzę Wam, aby rozpoczynające się wakacje były słoneczne, 
bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń. 

Wróćcie do szkoły szczęśliwi, pełni pozytywnej energii i gotowi 
na kolejne wyzwania. 

 

Pozdrawiam Was serdecznie, Wasza wychowawczyni Karolina Marciniak - Dominik 


