
15 kwietnia – 24 kwietnia 2020 r. 

Lp. Dla klasy II B Wychowawca: Barbara Rafalska 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe i 

rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

1. E.polonistyczna 

Opisujemy swojego 

przyjaciela. Opisz swojego 

przyjaciela, wykorzystaj 

zgromadzone słownictwo. 

 
Praca z podręcz. 

ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

2. 
Wychowanie 

fizyczne 

Zrób kilka przysiadów ,pobaw 

się piłką. 
 Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

3. E. matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie 

liczb dwucyfrowych. Wpisz 

brakujące liczby aby 

obliczenia były prawdziwe. 

 Praktyczne ćwiczeniowa 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

4. E. przyrodnicza 

Krajobrazy Polski. Podaj 

cechy poznanych 

krajobrazów. 

 
Praca z 

książką,ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

5. E. plastyczna 
Kwiecień plecień-techmika 

dowolna. 
 Działanie Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 



Librus, kontakt 

telefonicz. 

6. E.matematyczna 

Przemienność mnożenia liczb. 

Wyjaśnij na czym polega 

przemienność mnożenia. 

 Praca z książką. 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

7 
Wychowanie 

fizyczne. 

Rzuty do celu piłeczkami z 

gazety. 
 Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

8. E.polonistyczna 

Humor w literaturze. 

Przeczytaj tekst ze 

zrozumieniem , zamień zdania 

fałszywe na prawdziwe. 

 
Praca z 

podręcznikiem,ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

9. 

Zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania 

uczniów.  

Materiały odpadowe-

wykonanie klekotka. 
 Praktyczna 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

10. E. polonistyczna 

Opis zabawy. Opisz zabawę 

korzystając z pytań, wyszukaj 

w zdaniach wyrazy 

oznaczające czynności. 

 
Praca z podręcznikiem 

,ćwiczeniowa. 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

11. E.muzyczna 

Zabawy przy ulubionej 

muzyce. Wykonaj różne pląsy 

przy muzyce. 

 Zabawowa 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 



12. E.polonistyczna 

Opis zabawy.Opisz swoją 

ulubioną zabawę, podaj 

spółgłoski , po których 

piszemy rz. 

Napisz w zeszycie jaka jest 

twoja ulubiona zabawa. 
Praca z książką. 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

13. 
E. 

matematyczna. 

Mnożenie i dzielenie liczb 

Zilustruj działania na 

dzielenie. 

 

Praca z 

książką,ćwiczeniowa 

,problemowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

14. 
Wychowanie 

fizyczne. 

Odbijanie piłki raz prawą raz 

lewą ręką. Odbijaj na 

przemian piłkę raz prawą raz 

lewą ręką. 

 Zabawowa 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

15. E.matematyczna 

Mnożenie i dzielenie liczb. 

Sprawnie podawaj wyniki 

mnożenia i dzielenia . 

 
Praca z książką 

,ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

16. E. matematyczna 

Rozwiązywanie zadań 

różnych. Zapisuj właściwe 

działania i ich wyniki, myśl 

logicznie. 

 Problemowa ,ćwiczeniowa 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

17. E.polonistyczna 

Różnimy się. Wskaż rymujące 

się wyrazy, podaj 2 argumenty 

na to że inność może być 

wartością. 

 
Praca z podręcznikiem, 

ćwiczeniowa ,działanie. 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 



18. E. techniczna. Składana łódka z papieru.  Działanie 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

19. E. polonistyczna 

Różnimy się. Przeczytaj 

wiersz, odpowiedz na pytania 

pod tekstem. 

 
Praca z książką 

,ćwiczeniowa, problemowa. 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

20. 
Wychowanie 

fizyczne. 

Rzuty do celu .Wykonaj z 

gazty kulki i rzucaj w 

wyznaczone miejsce. 

 Zabawowa 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

21. E. matematyczna 

Powtórzenie materiału. 

Dokonaj samooceny swoich 

umiejętności 

matematycznych. 

 
Praca z książką 

ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

22. E. plastyczna 
Kwitnące drzewa-technika 

dowolna. 
 Działanie 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

23. E. muzyczna. 
Słuchanie ulubionej muzyki, 

zabawy przy muzyce. 
  Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

24. E.matematyczna 
Czy już potrafisz? Wykonaj 

zadania zgodnie z poleceniem. 
 Problemowa ,ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

25. E. polonistyczna 
Stopniujemy przymiotniki 

.Porównaj osoby i przedmioty 
 

Praca z książką, 

ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 



26. 
Wychowanie 

fizyczne. 
 Gry i zabawy ruchowe.   Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

27. 

Zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania 

uczniów. 

 Modelowanie z folii 

aluminiowej- egzotyczne ryby 

lub motyle. 

 Działanie 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

28. E.polonistyczna 
 Czy już potrafisz? Wykonaj 

polecenia zgodnie z opisem. 
 

Praca z książką , 

ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz.  
Barbara Rafalska 

29. E.matematyczna. 

Powtórzenie wiadomości. 

Zastosuj wiedzę i 

umiejętności w praktyce. 

 Praca z książką. 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

 

 

 

21-24.04.20 
 

Lp. Dla klasy 2b Wychowawca: Barbara Rafalska 

 
Przedmiot 
J. angielski 

Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 



1. J.angielski 

 

Buckingham Palace – czytamy 

tekst i słuchamy nagrania oraz 

wykonujemy plakat 

 

 

Podręcznik str.48 i 49 posłuchać 

nagrania 

 

Zapisać nowe słówka w zeszycie 

Wykonać plakat n/p zad.2/49 podręcznik 
Podręcznik str.48     

i 49 
Librus  

Joanna 

Momotowska 

2. J.angielski 

Favourite things – słuchamy i 

recytujemy wierszyk oraz 

rysujemy ulubione rzeczy 

 

Podręcznik; 

Posłuchać rymowanki, 

wskazywać przedmioty. 

Zapisać nowe słówka w zeszycie. 

Zeszyt ćwiczeń 1,2/42 

 

 

 

Podręcznik zad 1, 

str. 50 

Zeszyt ćwiczeń; 

zad.1,2/42 

 

Librus  
Joanna 

Momotowska 

 
 

 

15.04.2020r. - 17.04.2020 r. zadania dla uczniów 

 



 

 

 

Lp. 

Dla 

klasy 

IIb 

Wychowawca: 

Barbara Rafalska 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycie

lem 

 

Religia 16.04.2020 

r. 

II B Temat 54 

Przeżywamy 

Wielki Tydzień. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  

Aniele Boży, akt wiary i modlitwa do św. 

Michała Archanioła. Można również 

odmówić inne modlitwy. 
 Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w 

książce ćwiczeń na str.160-161. W zeszycie 

zapisujemy dzisiejszy temat i pod spodem 

wyjaśniamy sobie następujące pojęcie. 

Wielki Tydzień 

 

  Wielki Tydzień – to czas bezpośrednio 

poprzedzający Święta Wielkanocne. Na treść 

wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się triumfalny 

wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę 

Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z Sanhedrynem 

w świątyni, przepowiednie Chrystusa o zburzeniu 

Jerozolimy i o końcu świata, Ostatnia Wieczerza i 

Męka Pańska, wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. 
 Następnie przechodzimy do ćwiczeń. W zadaniu 

pierwszym należy w odpowiednie miejsca wkleić 

wydarzenia z życia Jezusa, a obok wydarzenia liturgiczne. 

Na następnej stronie należy wkleić odpowiednie nakleić 

związane z tradycją wielkanocną. Życzę owocnej pracy. 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawdziwie 

zmartwychwstał Alleluja. 

Praca z podręcznikiem, kredki, 

długopis, wyklejanka, praca 

własna. 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 

      

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 

 

Lp. Dla klasy 2b Wychowawca: Barbara Rafalska 
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Przedmiot 

J. angielski 
Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 

formy realizacji, 

propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

1.  

Now I know –omówienie i 

podsumowanie materiału z rozdziału 

4  i przygotowanie do testu. 

 

 

W miarę możliwości skorzystać ze 

stron internetowych; Sparks Fun Zone ( 

Level 2)  i Gold Sparks/ Learning Resources i 

poćwiczyć słownictwo. 

 

Zeszyt ćwiczeń zadanie 1 i 2/ 41.  

 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń; zad.1,2/41 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone            ( 

Level 2)  i 

 Gold Sparks/ Learning 

Resources 

 

Librus  Joanna Momotowska 

 

20.04.2020r. - 24.04.2020 r. zadania dla uczniów 

 

 



 

 

Lp. 

Dla 

klasy 

IIb 

Wychowawca: 

Barbara Rafalska 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycie

lem 

 

Religia 20.04.2020 

r. 

II B Temat 38 

Zesłanie Ducha 

Świętego 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  

Aniele Boży, akt wiary i modlitwa do św. 

Michała Archanioła. Można również 

odmówić inne modlitwy. 
Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w 

książce ćwiczeń na str.116-117. 

  

 

  Na początek należy odczytać tekst ze str. 116 

mówiący o Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Na 

następnej stronie należy pomalować obrazek, a nad każdą 

postacią namalować ognisty płomień, symbolizujący 

obecność Ducha Świętego. W kolejnym zadaniu trzeba w 

odpowiednie miejsce wkleić wyrazy z naklejkami. Na 

koniec należy przeczytać tekst znajdujący się pod 

polecenie praca domowa, a następnie w zeszycie napisać 

odpowiedz na pytanie; Kim jest Duch Święty. Owocnej 

pracy i szczęść Boże. 

  

Praca z podręcznikiem, kredki, 

długopis,  praca własna. 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 

 

Religia 23.04.2020 

r. 

Temat 39 Duch 

Święty duszą 

Kościoła. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Następnie modlitwa spowiedź powszechna,  

Aniele Boży, akt wiary i modlitwa do św. 

Michała Archanioła. Można również 

odmówić inne modlitwy. 
 Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w 

książce ćwiczeń na str. 118-119. 

 

  Na początku należy odnaleźć naklejki na końcu 

książki i wkleić na stronie 118. Dzięki temu dowiemy się 

w jaki sposób Duch Święty działa w kościele. 
 Następnie należy na następnej stronie 119 w 

książce ćwiczeń namalować Ducha Świętego w jaki 

sposób nam pomaga. W zadaniu domowym poniżej 

należy zaznaczyć dar Ducha Świętego jaki chcielibyśmy 

otrzymać od Boga, a następnie obok napisać krótką 

prośbę do Boga o ten dar np.: 
dar mądrości – proszę cię Duchu Święty o dar 

mądrości, abym podejmował mądre decyzje w swoim 

życiu. 

Praca z podręcznikiem, kredki, 

długopis,  praca własna. 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 
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