
Zalecenia dla uczniów klasy II 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

5-8.05.2020 
 
Edukacja polonistyczno- społeczna 
- podręcznik polonistyczno- społeczny- str.40- 41- proszę tylko przeczytać, 
- ćwiczenia polonistyczno- społeczne- str.3- 5, str.6 (bez rysunku i przepisywania tekstu do 
zeszytu), str. 7- 9, 
- str.10 -11- można zrobić, ale nie odsyłamy do poprawy 
 
Edukacja matematyczna 
- podręcznik matematyczno- przyrodniczy- str. 50- 51- proszę tylko zapoznać się z treścią 
- ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze str. 47-49, 
- dla chętnych- zad 3 z kropką ze str.47 i zadania dodatkowe ze str. 84 
 
 

4 część ćwiczeń polonistyczno- społecznych jest do odbioru w sekretariacie szkoły 
codziennie w godz. od 8.00- 13.00. 

 

RELIGIA 

Katecheza 

Temat: W maju oddajemy cześć Maryi./zapis w zeszycie/. 

 

Obejrzyj prezentację i wykonaj w niej zadania. 

https://view.genial.ly/5eb255f4e4d83e0d37f2d3bc?fbclid=IwAR37U896A45Wd97iG7zP-
fGpTpgSBzdjxgni_YkgkOaxIJYihm6BiLEfgHU 

Zapis w zeszycie: 

1 Modlitwy maryjne:/wymień4/. 

2.Święta maryjne: /wymień4/. 

3.Wypisz 5 wezwań z Litanii Loretańskiej. 

 

Notatki nie odsyłaj! 

Wykonaj pracę dotyczącą Jana Pawła II-termin do 14 maja i odeślij. 

https://view.genial.ly/5eb255f4e4d83e0d37f2d3bc?fbclid=IwAR37U896A45Wd97iG7zP-fGpTpgSBzdjxgni_YkgkOaxIJYihm6BiLEfgHU
https://view.genial.ly/5eb255f4e4d83e0d37f2d3bc?fbclid=IwAR37U896A45Wd97iG7zP-fGpTpgSBzdjxgni_YkgkOaxIJYihm6BiLEfgHU


Osoby przystępujące do I Komunii w maju dostaną w wiadomości prywatnej dodatkowy 
materiał do zaliczenia. 

 

Zadania do prezentacji z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II TERMIN 14 MAJA 

Zadanie dla klasy  

Tworzymy wspólne zdjęcie: 

Wystarczy wziąć kartkę papieru-kolor dowolny, napisać na niej hasło/możesz  ozdobić/: 

Dziękujemy Janie Pawle II, zrobić sobie z nią zdjęcie i przesłać na adres  

bernardaprzybysz13@gmail.com 

 

Przykład z  Internetu -tylko u nas będzie na kartkach  napis  

 

Zadanie dla chętnych do wyboru: 

 „Laurka dla Jana Pawła II” – zapraszamy do wykonania wyjątkowej, urodzinowej 

kartki – laurki dla Jana Pawła II. Pracę można wykonać samodzielnie lub zaprosić do 

pracy całą rodzinę./kartka formatu A4 –zrób zdjęcie 1 i 2 strony/-prześlij na adres 

beatajaszczur@o2.pl 

  

 Jeśli grasz na instrumencie  możesz zagrać  dowolny utwór i wysłać  video nagranie 

do pani. od muzyki, 

 A może chcesz coś zaśpiewać i przesłać również do nauczyciela muzyki. 

Liczymy na Was! 
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