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 Witam Was serdecznie!  

Zdarza się, że czasem kogoś skrzywdziliśmy. Poczucie winy sprawia, że i ty czujesz się 

bardzo  źle. Potrzebujesz, by inni Ci przebaczyli chcesz przeprosić. W sakramencie pokuty i 

pojednania Pan Jezus chce Ci przebaczyć grzechy przez kapłana. Gdy żałujesz i chcesz się 

poprawić Pan Jezus odpuszcza grzechy, które popełniłeś.  

Za rok przystąpisz do tego sakramentu po raz pierwszy, ale już od dziś, w wieczornej 

modlitwie, gdy uczynisz coś złego w ciągu dnia, przeproś Pana Jezusa.  

                                                                              

                                                                                                             Pozdrawiam 

                                                                                                       Katechetka Małgorzata 

 

 Dzisiaj na zajęciach porozmawiamy o filmie i o osobach, które pracują przy jego 

powstawaniu. Przeczytasz opowiadanie Filmowy wieczór. Wypowiesz się na temat jego 

treści. Wyróżnisz bohaterów opowiadania, czas i miejsce akcji. Uporządkujesz dwie 

historyjki filmowe. Napiszesz do jednej z nich opowiadanie. Przypomnisz zasady pisowni 

wyrazów z cząstką nie i zastosujesz je, pisząc te wyrazy. Będziesz rozwiązywać zadania 

tekstowe z niewiadomą w postaci okienka. Ułożysz i zapiszesz  treść zadania do podanego 

pytania. Będziecie zapisywać liczby dwucyfrowe zgodnie z podanymi warunkami. 

 Przeczytaj poniższe wyrazy. Z czym ci się kojarzą?  

reżyser, aktor, spiker, montażysta, scenariusz 

Jakie znasz rodzaje filmów? 

western, horror, fabularny, dokumentalny, przyrodniczy, kryminalny, romantyczny, 

komediowy, fantastyczny, wojenny, przygodowy, sensacyjny 

Czym się różni teatr od filmu?  

Jakie rodzaje filmów lubicie oglądać?  

Z kim najczęściej oglądacie filmy?  

W jakich godzinach je oglądacie?  

Czy zdarza się wam oglądać filmy dla dorosłych po godzinie 20.00? 

Strach ma wielkie oczy – Otwórz teraz ćwiczenia polonistyczne część 4, na stronie 24  

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=26  

Obejrzyj obrazki historyjki filmowej. O czym mogą być te filmy? Porządkuj je według 

podanej wskazówki. Napisz krótkie opowiadanie do wybranej historyjki filmowej, 

wykorzystuj wyrazy podane w ramce – zadanie 1.  

Poćwiczysz teraz głośne czytanie tekstu Filmowy wieczór. Otwórz podręcznik polonistyczny 

część 2, na stronie 48–49 i przeczytaj tekst  

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=50. Czytaj 

poprawnie.  

Odpowiedz na pytania dotyczące przeczytanego tekstu: 

Jakie filmy oglądały dzieci? 

Co wystraszyło dziewczynki? 

Jak zareagowała mama? 

Dlaczego dzieci postanowiły obejrzeć filmy? 

Dlaczego nie zaproponowały zabawy?  

Co to znaczy, że dzieci zawarły kompromis? Czego on dotyczył? 

Kto jest bohaterem opowiadania? 

Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja opowiadania? 

Odpowiedziałeś na wszystkie pytania? Brawo!  

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=26
https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_pol_spol_kl2_cz2/mobile/index.html#p=50


Lubimy ortografię – ćwiczenia w pisaniu nie z czasownikami i przymiotnikami. Otwórz teraz 

ćwiczenia polonistyczne część 4, na stronie 25  

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=26  

Przypomnij sobie zasadę, jak piszemy przeczenie nie z czasownikami ( co robi? co się z nim 

dzieje?) i przymiotnikami ( jaki? jaka? jakie?). 

Pamiętasz?  

Nie z czasownikami piszemy oddzielnie – co robi? nie czyta, nie biega… 

Nie z przymiotnikami piszemy łącznie – jaki?  nieładny, nieśmiały…. 

Wykonaj zadanie 3 na stronie 25. 

 

 Rozgrzewka matematyczna. 

Jestem liczbą parzystą mniejszą od 21. Jaka to może być liczba?  

Jestem liczbą większą od 45, ale mniejszą od 52. Jaka to może być liczba?  

Jestem liczbą dwucyfrową. Liczba dziesiątek wynosi 9, a jedności jest mniejsza od 5. Jaka to 

może być liczba?  

Jeżeli dodam do 84 liczbę 8, to jaką liczbę otrzymam? 

Teraz otwórz  proszę podręcznik matematyczny na  stronie 59.  

https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=60 Przeczytaj 

zadnie 1 i rozwiąż je w pamięci.  

Otwórz zeszyt w kratkę. Zapisz dzisiejsza datę i przepisz starannie  (możesz użyć różnych 

kolorów) do zeszytu informację z ramki podręcznik matematyczny strona 59. 

Wykonaj zadanie 2 na stronie 59. 

Otwórz teraz ćwiczenia matematyczne strona 56. https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-

klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=58 . Zrób samodzielnie zadania 1 i 2.  

 

 Przygotuj wygodny strój sportowy. Zorganizuj bezpieczne miejsce. Każde dziecko 

lubi ćwiczyć, ale czy potrafi samodzielnie wykonać rozgrzewkę?  

Dziś rozgrzewka! :  

https://youtu.be/6zL8zd1fDZU  

 

 

 Otwórz teraz ćwiczenia polonistyczne część 4, na stronie 25 i wykonaj zadanie 4 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=26  

 Otwórz teraz ćwiczenia matematyczne strona 56 i wykonaj zadanie 3 

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=58    

 

 

 Będziesz teraz doskonalił umiejętność szybkiego liczenia i logicznego myślenia. 

Spróbuj przeczytać zadania i jak najszybciej je rozwiązać. Otwórz zeszyt do matematyki. 

Zapisz dzisiejszą datę i rozwiązania zadań . 

 Zad.1. 

Jeżeli do liczby 24 dodam liczbę 25, jaką liczbę otrzymam? 

  Zad. 2. 

Mam w klasie 24 dzieci, a lizaków 39. Jeżeli rozdam je dzieciom, ile lizaków mi 

zostanie? 

 Zad. 3. 

Ania ma 26 lat i jest starsza od Kasi o 5 lat. Ile lat ma Kasia?  

 Zad. 4. 

Julka kupiła 2 kg jabłek i 6 kg gruszek. O co zapytasz?  

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=26
https://flipbooki.mac.pl/ew/otoja_mat_przyr_kl2_cz2/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=58
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=58
https://youtu.be/6zL8zd1fDZU
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa2-cwi-hum-4/mobile/index.html#p=26
https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/oto-ja-klasa2-cwi-mat-2/mobile/index.html#p=58


 Zad. 5. 

Igor ma 40 zł. Kupił kredki za 15 zł i linijkę za 9 zł. Ile pieniędzy mu zostało?  

 Zad. 6. 

Kwiaciarka miała w swoim sklepie kwiaty w wazonach. 12 tulipanów, 6 róż, 8 lilii, 

7 narcyzów. Ile jest kwiatów w tej kwiaciarni? 

 Zad. 7. 

W autobusie jedzie 13 pasażerów. Na pierwszym przystanku wsiadły do niego 4 

osoby, a wysiadły 3. Na drugim przystanku wysiadło 8 osób. Ile osób jedzie teraz w 

autobusie?  

 Zad. 8. 

Jeżeli do liczby 15 dodam 23, jaką liczbę otrzymam? 

Poradziłeś sobie? Czy jakieś zadanie sprawiło ci trudność? 

 

 
- o codziennym czytaniu w czasie wolnym. Również o tym, żeby codziennie, po skończonym 

czytaniu wypełniać tabelkę informacyjną o Twoim czytaniu.  

- o prowadzeniu notatek z każdego dnia, które możesz zredagować wtedy, kiedy masz wolny 

czas, kiedy sam podejmiesz taką decyzję.  Dzienniczek – codzienniczek . 

- o samodzielnej pracy i porządkowaniu miejsca pracy, po jej wykonaniu . 

 

                                                                                                      Życzę mile spędzonego czasu!  

Wychowawczyni  

Dorota Świtecka 

 

 Teraz zadanie od Pani Olgi Kalety. 

Dzień dobry, dzisiaj poznamy środki transportu. Jeżeli masz dostęp do eDesk wysłuchaj 

nagrania 7 na płycie nr 3. 

 

tractor - traktor 

 

train - pociąg 

 

boat - łódka 



 

lorry - ciężarówka 

 

plane - samolot 

 

car - samochód 

 

bus - autobus 

Dla chętnych: 

Konstrukcje there is / there are. 

There is - jest/znajduje się 

There are -  są/znajdują się 

Spójrz: How many mountains can you see in picture 1? (Ile gór widzisz na obrazku nr 1?) 

I can see 1 mountain. (Widzę jedną górę). 

How many mountains can you see in picture 2? (Ile gór widzisz na obrazku nr 2?) 

I can see 3 mountains. (Widzę 3 góry). 

 
Picture 1 There is a mountain. 

 
Picture 2 There are 3 mountains. 

 

There is = There's 



There's a mountain = There's 1 mountain 

Czy widzisz różnicę pomiędzy there is/there are? 

Jeżeli chcemy powiedzieć, że gdzieś znajduje się np. 1 góra (1 sztuka) wtedy używamy  there 

is. 

Jeżeli chcemy powiedzieć, że gdzieś znajdują się np. 3 góry ( więcej niż 1) wtedy używamy 

there are. 

Zamiast gór możemy użyć innych wyrazów np. river, forest itd. 

Popatrz, przeczytaj i zakreśl lub powiedz. 

 

Dla dzieci, które chcą więcej ćwiczeń: 

 

 


