
Zalecenia dla uczniów klasy II 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

27-30.04.2020 
 
Edukacja polonistyczno- społeczna 
- podręcznik polonistyczno- społeczny str.36- 38 
- ćwiczenia polonistyczno- społeczne str.70- 73 
- podręcznik polonistyczno- społeczny str.39 
- ćwiczenia polonistyczno- społeczne str.74, str.75 bez zad.4, str.76 
 
- dla chętnych str.77 
 
Edukacja matematyczna 
- podręcznik matematyczno- przyrodniczy - do zeszytu zad.3 str.42 i zad.2 z kropką str.43 
- ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze str.41- 43 
 
- dla chętnych str.81- 83 
 
Edukacja przyrodnicza 
- ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze str. 40- proszę pokolorować rysunek według 
własnego pomysłu 
- do zeszytu- proszę wymienić po kilka nazw: gór, jezior i miast nadmorskich w Polsce 
 
Edukacja plastyczno- techniczna 
- środki transportu wodnego- składana łódka z papieru 
- ,,Statki na morzu"- praca plastyczna z wykorzystaniem różnych materiałów ( gazety, bibuła, 
zapałki, papier kolorowy, farby) 
 
Wychowanie fizyczne 
- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 
- doskonalenie celności strzałów do bramki, do kosza 
 

 

29.04.2020 

JĘZYK ANGIELSKI 

Powtarzamy materiał z rozdziału 5 ‘ Favourite things’. 

Robimy ćwiczenia interaktywne. 

Otwórz link: 

https://wordwall.net/pl/resource/531813/angielski/favourite-things-gold-sparks-2 

https://wordwall.net/pl/resource/531813/angielski/favourite-things-gold-sparks-2


Po prawej stronie u góry mamy ‘ Materiały Interaktywne’ i pod spodem: 

Klikamy „połącz w pary”, na środku klikamy na niebieski przycisk rozpocznij i wykonujemy 

ćwiczenie. Po skończeniu klikamy prześlij odpowiedzi i otrzymujemy wynik. Następnie 

wykonujemy kolejne ćwiczenia: „ znajdź parę”, „ przebij balon” i „test”. W tych ćwiczeniach 

wynik mamy automatycznie. 

Dla chętnych „ teleturniej”. 

Niczego nie odsyłacie, wyniki są dla Was. 

Powodzenia!  

 

MUZYKA 

Temat: Artykulacja w muzyce. 

Kochani, dzisiaj na lekcji muzyki poznajemy bardzo trudne słowo: ARTYKULACJA.  

Artykulacja to sposób wykonania dźwięków. W muzyce najczęściej używane są dwa rodzaje 

artykulacji: STACCATO i LEGATO. 

STACCATO – to dźwięki grane oddzielnie i krótko 

https://www.youtube.com/watch?v=7Uh_YFDyZ8Y  

LEGATO – to płynne łączenie ze sobą dźwięków 

https://www.youtube.com/watch?v=8p0N3fczCfg  

 

Posłuchaj utworu, w którym połączone są te dwa rodzaje artykulacji:  

https://www.youtube.com/watch?v=I8y7n50DCtk 

Najpierw gra jest w artykulacji staccato, później legato, następnie znów staccato i na końcu 

znowu – legato. Czy słyszysz różnicę? Czy słyszysz, w których miejscach zmienia się 

artykulacja?  

Spróbuj wykonać zadanie 1 i 2  – karta pracy 25.  

 

Dla chętnych:  

 Zaśpiewaj piosenkę „Blues o mediach”- możesz nagrać piosenkę jak śpiewasz i 

nagranie wysłać na maila na dodatkową ocenę z muzyki  Powodzenia  

Tekst: 

1. Sięgasz po nie i po sprawie.  

Wiesz, co dzisiaj piszczy w trawie.  

W nich odnajdziesz informacje.  

Czyli w mediach? Masz rację!  

 

Ref.: Info, info, informacje,  to są nasze rewelacje.  

https://www.youtube.com/watch?v=7Uh_YFDyZ8Y
https://www.youtube.com/watch?v=8p0N3fczCfg
https://www.youtube.com/watch?v=I8y7n50DCtk
http://pspnr1.webd.pl/pdf/covid-19/muzyka/Klasa%202%20blues%20o%20mediach.wma


 

2. Informacje znajdź o świecie  

w prasie, radiu, internecie.  

Nieskończony wiedzy worek  

może dać telewizorek!  

 

Ref.: Info, info...  

 

3. Wieści z kraju i ze świata,  

modne stroje tego lata.  

Pomiń plotki, znajdź lektury  

oraz przepis na konfitury!  

 

Ref.: Info, info... 

 

 

 

 


