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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

27.04.2020r. 

Dzisiaj jest poniedziałek.   

Zdanie opisujące pogodę.  

 

2. Czy pamiętasz jak nazywa się kraj (paostwo), w którym mieszkamy? Tak, to 

Polska! Uważnie obejrzyj filmik na stronie internetowej i postaraj się zapamiętad 

jakie kraje są sąsiadami Polski, to znaczy, że leżą blisko naszego kraju. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w 

 

3. Obejrzyj plakat na kolejnej stronie (nie trzeba go drukowad), a następnie wydrukuj 

poniższą mapę, wklej do zeszytu, zapisz numery 1-7 i dopisz do nich nazwy 

paostw, które są naszymi sąsiadami. 

 

Pamiętaj! Nazwy paostw i miast piszemy zawsze z wielkiej litery! 

Na przykład: Polska, Francja, Zabrze, Katowice. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w


27.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Polska – Sąsiedzi Polski 

 

 

 

4. 
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Otwórz poniższy link i sprawdź czy na pewno zapamiętałeś jak nazywają się 

paostwa sąsiadujące z Polską. Oczywiście możesz zerkad do zeszytu podczas 

rozwiązywania zadania na stronie internetowej.  

http://www.polskatolubie.pl/wp-content/uploads/cwiczenia/cw5/nazwy/  

 

5. Przepisz samodzielnie poniższe działania do zeszytu. Policz i sprawdź, czy wyniki 

są prawidłowe. Jeśli, w którymś działaniu odnajdziesz błąd – skreśl wynik i napisz 

poprawny. 

100 – 30 = 70 

50 + 30 = 90 

100 – 40 = 50 

60 + 30 = 90 

90 – 80 = 10 

30 + 40 = 80 

90 – 40 = 40 

40 + 40 = 80 
 

 

 

6. Pomiędzy liczby wstaw znak > lub <.   

 

 

 

 

 

 

7. Polska to nasz kraj, nasze paostwo, nasza ojczyzna. Polska to nasz dom. Podwicz 

czytanie wyrazów jednosylabowych – czytankę wysłałam na maila.  

 

http://www.polskatolubie.pl/wp-content/uploads/cwiczenia/cw5/nazwy/


27.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Polska – Sąsiedzi Polski 

 

 

 

 

 

Zadania dla chętnych 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco-w-zakresie-100_12_42  

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25  

https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286  

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco-w-zakresie-100_12_42
https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25
https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com  

 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com

