
WSKAZÓWKI  

 

 

 Gdy pojawi się czarna strona i nie 

można z niej wyjść to kliknij przycisk 

F5 na klawiaturze lub prawym 

przyciskiem myszki „Odśwież” na samej 

górze przeglądarki na zakładce, którą 

obecnie robisz 

 Aby sprawdzić, czy zadanie zostało 

wykonane poprawnie          kliknij na 

lizak na dole w prawej części ekranu 

 Aby wykonać polecenie 

uzupełniające należy kliknąć w  zieloną 

czapeczkę uczniowską w górnej prawej 

części ekranu – nie wszystkie polecenia  

uzupełniające należy wykonywać w 

zeszycie – tylko te wykonujemy, które 

będą zapisane w planie dnia 

Pozdrawiam   
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KLASA 2 

23 MARCA 2020 r. (poniedziałek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszka i 

pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na roślinkę (Temat 119. Wiosna w polu) 

Słuchaj informacji i poleceń.  

Na kolejną stronę możesz przejść klikając kolejne kropki na dole ekranu. W niektórych zadaniach występuje 

kolorowa kostka, w którą należy kliknąć, aby wykonać zadanie. Po zakończonym  zadaniu  możesz wrócić na 

stronę główną zamykając różowy krzyżyk lub strzałkę z boku strony. 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Wykonaj polecenie 1 z polecenia uzupełniającego na karcie 3 (na karcie 3 kliknij na zieloną czapeczkę 

uczniowską z prawej strony ekranu) 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę i wykonaj ćwiczenia  

https://www.youtube.com/watch?v=AU7PnM7T9Ag 

24 MARCA 2020 r. ( wtorek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszka i 

pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na nożyczki  (Temat 120. Siew) 

Słuchaj informacji i poleceń.  

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. W zeszycie wymień maszyny, których rolnicy używają do prac polowych wiosną. 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-2/     Wykonaj  dowolne 4 zadania. 

 

 

25 MARCA 2020 r. ( środa) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszka i 

pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na samochód (Temat 121. Powstanie gleby) 

JEŻELI FILM BĘDZIE NA CZARNO TO MOŻNA SKORZYSTAĆ ZE STRONY 

https://www.youtube.com/watch?v=06isy7Z4FLA 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0
https://www.youtube.com/watch?v=AU7PnM7T9Ag
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0
https://szaloneliczby.pl/klasa-2/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0
https://www.youtube.com/watch?v=06isy7Z4FLA


2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. W zeszycie z języka polskiego odpowiedz na pytanie: Jakie znaczenie dla roślin ma 

gleba? 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę i wykonaj ćwiczenia 

https://www.youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs 

26 MARCA 2020 r. ( czwartek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszka i 

pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na misia(Temat 122. Zakładamy hodowlę) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Wysłuchaj piosenki na stronie  https://www.youtube.com/watch?v=8Dtg1GLram8  

i naucz się ją śpiewać. 

Zima się skończyła wiosny nadszedł czas 

Łąka się zbudziła, zbudził się i las. 

Ref.: Kukułeczka głośno kuka ku-ku ku-ku 

Bociek żabki sobie szuka mniam, mniam, mniam 

Łąka się zbudziła zbudził się i las. 

 

Hop sa sa do lasa każdy biegnie sam 

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam 

Ref.: Kukułeczka głośno kuka ku-ku ku-ku 

Bociek żabki sobie szuka mniam, mniam, mniam 

Kwiatków cała masa rośnie tu i tam 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-2/Wykonaj  dowolne 4 zadania. 

 

27 MARCA 2020 r. ( piątek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w ptaszka e 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na balonik (Temat 123. Bogactwa Ziemi) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. W zeszycie z języka polskiego wykonaj polecenie uzupełniające 1 z karty 2 i polecenie uzupełniające 7 

z karty 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0
https://www.youtube.com/watch?v=8Dtg1GLram8
https://szaloneliczby.pl/klasa-2/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_25_110_p0


4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Na dowolnej stronie internetowej lub bez strony internetowej poćwicz sobie tabliczkę mnożenia 

6. Wejdź na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=urpApnno54w 

 

 

Miłego wypoczynku ! 

Do zobaczenia w poniedziałek  

 

https://www.youtube.com/watch?v=urpApnno54w

