
Klasa 2c





07.04.2020
jzyk angielski
temat: zajęcia kulturowe – Wielkanoc, Easter

Plik PDF (w postaci załącznika) z materiałem do tej lekcji znajdziesz na stronie szkoły, w zakładce
zadania dla uczniów, klasa 2c, na samym dole.

Wpisz albo wklej do zeszytu wybrane przez siebie słówka związane ze świętami. Jak masz ochotę
i lubisz rysować możesz narysować małą ilustrację przy każdym lub wybranym słówku.
Słówka zamieszczone poniżej pochodzą z ćwiczenia z dołączonego pliku PDF, dlatego niektóre z
nich mogą być dosyć trudne. Nie przejmuj się tym. Wystarczy, że odszukasz je w kwadracie
literowym.
Jeżeli nie masz możliwości wydrukowania załącznika, pomiń to zadanie.

egg - jajko
Christian – chrześcijanin
spring – wiosna
procession – procesja
Palm Sunday – niedziela palmowa
hot cross buns – słodkie bułeczki z krzyżykiem, jedzone w Wielki Piątek - piosenkę o bułeczkach
znajdziesz na:

https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig

Hot cross buns.
Hot cross buns
One a penny, two a penny.
Hot cross buns.

Hot cross buns.
Hot cross buns.
One a penny, two a penny.
Hot cross buns.
Give them to your daughters.
Give them to your sons.
One a penny, two a penny.
Hot cross buns.

bunny – króliczek
resurrection – zmartwychwstanie
cross – krzyż
parade – parada
basket – koszyk
cake – ciasto
festival – festiwal
celebration – uroczystość
lamb – baranek
Good Friday – Wielki Piątek
chocolate – czekolada

Życzę wszystkim Wesołych Świąt – Happy Easter!

https://www.youtube.com/watch?v=re3gXNTtwig


język angielski
3.04.2020
temat: historyjka obrazkowa – nauka czytania

Dziś pracujemy ze stroną 49 i 50 w podręczniku.
Komiks „Do not disturb!” „Nie przeszkadzać!”

Spróbuj nazwać po angielsku, to co widzisz na ilustracjach (są to przykładowe zdania i zwroty –
dorosły w miarę swoich możliwości językowych może naprowadzić dziecko albo pominąć to
ćwiczenie)
np.:
obrazek 1
a red bike – czerwony rower
a helmet - kask
a sleeping dog – śpiący pies
obrazek 2
Archie on the house – Archie (imię kota) na domie
a broken bike – popsuty rower
obrazek 4
run – biec
a skateboard – deskorolka
obrazek 6
Archie is in the flour mill. - Archie jest we młynie
obrazek 7
flour – mąka
obrazek 8
Archie is a baker – Archie jest piekarzem
a bag of flour on the table – worek mąki na stole
a mouse under the table – mysz pod stołem
obrazek 9
a cake on dog’s face – ciasto na twarzy psa

Wysłuchaj nagrania na płycie dołączonej do książki 2.41
Śledź treść komiksu i wskazuj paluszkiem zdania, które słyszysz.

Wysłuchaj ponownie. Po każdym zdaniu zrób pauzę i powtórz zdanie na głos.
Spróbuj przeczytać komiks samodzielnie.

W zeszycie ćwiczeń na stronie 49 wpisz do właściwych wypowiedzi wyrazy z ramki.
Poprawność wykonanego zadania możesz sprawdzić z treścią komiksu w książce.

W razie pytań udostępniam swój adres mailowy: maleckamagda@poczta.onet.pl
M.Moraczewska





------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2020
Witam Was w kolejnym tygodniu naszej pracy na odległość. Mam nadzieję, że u Was wszystko w
porządku.Przeżywamy bardzo trudny czas Wielkiego Postu naznaczony lękiem o nasze zdrowie , o
zdrowie naszych bliskich.
W tym tygodniu zachęcam Was do skupienia się na temacie niedzieli Palmowej.
TEMAT: NIEDZIELA PALMOWA
Poproście rodziców , aby przeczytali Wam tekst Ewangelii.
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch
uczniów, mówiąc im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i
przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie:
„Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”».
A stało się to, żeby się spełniło słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi
do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy».

Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe
płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki
z  drzew  i  słali  nimi  drogę.  A  tłumy,  które  Go  poprzedzały  i  które  szły  za  Nim,  wołały



głośno:«Hosanna Synowi Dawida!

Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach!»
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» A tłumy odpowiadały:
«To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Teraz na kartonie A4 narysujcie ilustrację do tekstu, który usłyszeliście.Prace {a właściwie zdjęcia
prac} prześlijcie mi na adres meil, który znajdziecie na stronie szkoły lub w wiadomości prywatnej
na Messengera. {termin do 4.04.2020}

Starajcie się w miarę możliwości korzystać z kanału MOCNI W DUCHU,który podałam Wam na
pierwszym naszym spotkaniu. Zachęcam Was również, abyście w każdą niedzielę uczestniczyli we
Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji lu internetu. Módlcie się o ustanie epidemii, żebyśmy
mogli jak najszybciej się spotkać.
Z Panem Bogiem
I. Cecotka

język angielski
31.03.2020
temat: utrwalanie słownictwa – zabawki; nauka piosenki „The skateboard song”

Dziś pracujemy ze stroną 49 w podręczniku.
Na początek nazwij po angielsku zabawki, które mają dzieci.
Następnie wpisz do zeszytu 3 zdania. Każde zdanie musi zaczynać się od zwrotu „I’ve got a…..” „Ja
mam….” oraz podaniu nazw zabawek. Pamiętaj, żeby nie pisać zabawek z pamięci. Upewnij się na
str. 48 jak je prawidłowo napisać np.:
1. I’ve got a Frisbee, a kite and a skateboard.
2.
3.

Wysłuchaj piosenki 2.39 z płyty, która jest dołączona do książki
albo znajdź ją na stronie wydawnictwa pod adresem:
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?view=Standard&cc=pl&selLanguage=pl

The skateboard song2.39 2.40
Have you got a skateboard?
Yes, but where?
Look in your bedroom, is it there?
Is it in the wardrobe or under the bed?
Is it on the desk?
Where, where, where?

Yes, I’ve got a skateboard.
Now we can go!
Yes, I’ve got a skateboard.
Now we can go!
(Repeat)

Have you got a Frisbee?



Yes, but where?
Look in your bedroom, is it there?
Is it in the wardrobe or under the bed?
Is it on the desk?
Where, where, where?

Yes, I’ve got a Frisbee.
Now we can go!
Yes, I’ve got a Frisbee.
Now we can go!
(Repeat)

Yes, I’ve got a skateboard.
Now we can go!
Yes, I’ve got a Frisbee.
Now we can go!
(Repeat)

W zeszycie ćwiczeń na str. 48 odszukaj w kwadracie literowym słowa z zielonej ramki. Pod każdym
obrazkiem napisz właściwe słowo.
W razie pytań udostępniam swój adres mailowy: maleckamagda@poczta.onet.pl





 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

język angielski 
26.03.2020
temat: Wzbogacanie słownictwa – zabawki

Przepisz do zeszytu słówka znajdujące się w książce na stronie 48 i przetłumacz

a poster – plakat
a racket – rakieta
a bike – rower
a bracelet – bransoletka
a kite – latawiec
a Frisbee – latający talerz, po polsku też mówimy frisbee
a skateboard – deskorolka

Jeżeli masz ochotę i lubisz rysować, możesz wykonać małą ilustrację przy każdym słówku

Wysłuchaj wymowy nowych słówek włączając płytę: album 2 nagranie nr 36 i 37
albo
Wysłuchaj wymowy podanych słów na stronie internetowej i powtarzaj je kilkakrotnie
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/?cc=pl&selLanguage=pl



Rymowanka, która ułatwia zapamiętywanie może być wydrukowana i wklejona (jeżeli jest taka
możliwość) albo przepisana do zeszytu (jeżeli macie trochę więcej czasu) albo tylko słuchana.
Rymowankę znajdziecie na płycie album 2 nagranie nr 38.

A poster! A bracelet!
A racket! A skateboard!
Hey, let’s play! Hey, let’s play!
A Frisbee! A kite!
A helmet! A bike!
Hey, let’s play! Hey, let’s play!

W zeszycie ćwiczeń na str. 47 przeczytaj zdania i pokoloruj zabawki według informacji podanej w
zdaniu. Narysowana twarz dziecka powinna ułatwić Ci wykonanie zadania.

Zdania zaczynają się od zwrotu I’ve got….. czyli Ja mam……

Powodzenia
M. Moraczewska

25.03.2020

Witam Was bardzo serdecznie. Szczęść Boże! Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, że
wszyscy jesteście zdrowi. Jesteśmy w trudnym czasie,który jest również sprawdzianem naszej wiary
i naszego zaufania Bogu. W tym tygodniu skupiamy się na spotkaniu nr 33.Czytamy treść z
podręcznika i wykonujemy ćwiczenia w kartach pracy.
Dziś(tj.w środę 25 marca) o godzinie 12 usłyszycie bijące dzwony we wszystkich kościołach –
uklęknijcie wtedy w swoich domach i zmówcie modlitwę „Ojcze nasz” w intencji oddalenia od nas
epidemii. Do tego zachęca nas Ojciec Święty Franciszek.
Nie ustawajcie w codziennej modlitwie, aby Pan Bóg zatrzymał tę epidemię. Módlcie się z wiarą.
Mam nadzieję,że już niedługo się spotkamy, bo się za Wami stęskniłam.

Trzymajcie się mocno Pana Boga
Pozdrawiam – wasza Katechetka

24.03.2020r.







18.03.2020r.





17.03.2020r.
RELIGIA

Dzieciaczki, na początku pozdrawiam Was i Wasze rodziny bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że
siedzicie sobie w swoich domkach i  dobrze spędzacie czas ze swoimi bliskimi.  Zachęcam Was
szczególnie do codziennej modlitwy za cały świat,aby ten wstrętny wirus zniknął. Zachęcam do
modlitwy za wszystkich lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych o Boże błogosławieństwo dla
nich , siły i zdrowie ; za chorych – aby szybko odzyskali siły i zdrowie ; za zmarłych – aby Pan Bóg
dał im szczęście wieczne.

Jeśli ktoś z Was ma ochotę to od poniedziałku do piątku od 11 do 12.30 na kanale
https://youtu.be/qwDb0WJ2ioI?list=PL6 , są dla Was spejalne katechezy przygotowane przez
wspólnotę MOCNI W DUCHU.
W podręczniku i kartach pracy zróbcie spotkanie 32.

Trzymajcie się mocno Pana Boga
Pozdrawiam – wasza Katechetka

https://www.youtube.com/watch?v=qwDb0WJ2ioI&amp;feature=youtu.be&amp;list=PL6

