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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

8.04.2020r.  

Dzisiaj jest środa.    

Zdanie opisujące pogodę.  

 

2. Obejrzyj uważnie ilustrację poniżej. Opowiedz własnymi słowami kto na niej jest, 

co znajduje się na stole wielkanocnym, jak są ubrane postacie i dlaczego.  

(Nie trzeba drukowad ilustracji.) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://kamienskie.info/co-wlozyliscie-do-swieconki-pokazcie-nam-swoje-wielkanocne-koszyczki/ 

 
Źródło ilustracji: https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=62 

 

3. Na kolejnej stronie jest obrazek, który przedstawia 6 przedmiotów, znajdujących 

się w kuchni. Policz ile jest: butelek, czajników, szuflad, pokrywek, lamp i słoików 

w Twojej kuchni. Wydrukuj obrazek i zapisz liczby, albo poproś kogoś dorosłego 

o napisanie nazw tych przedmiotów w Twoim zeszycie, a Ty dopisz liczby. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=62
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4. Przepisz do zeszytu trzy ciągi liczbowe i uzupełnij puste pola. Zwród uwagę czy 

ciąg jest malejący, czy rosnący! Powodzenia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Na kolejnej stronie znajduje się krzyżówka – sprawdź czy wiesz już wszystko 

o Wielkanocy.  

Krzyżówkę wydrukuj, albo wpisz do zeszytu numery 1-10 i napisz tylko 

odpowiedzi.  



1. bochenek z mąki
(5)

2. może być biała lub
suszona (8)

3. ciasto z twarogu
(sera) (6)

4. ozdobione jajko (7)
5. znoszone przez

kurę (5)

6. może być z piasku
lub z ciasta (5)

7. w Wigilię czerwony,
a na Wielkanoc -
biały (7)

8. w nim zanosimy
święconkę  (9)

9. cukrowy... (7)
10. kotki na drzewie

(5)
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wordwall.net / pl / resource / 1321839

https://wordwall.net/pl/resource/1321839/wielkanoc-krzy�wka-2?ref=referal-play
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6. Czy potrafisz nakrywad do stołu?  Na pewno tak! A czy jesteś 

spostrzegawczy? Zaraz się przekonamy… 

 

Przygotuj sztudce. Na kolejnych stronach znajduje się 6 ilustracji. Obejrzyj je 

dokładnie i odwzoruj każdą z nich – układając sztudce w taki sam sposób, jak 

na ilustracji. Wybierz jedno ułożenie, zrób zdjęcie i wyślij do mnie razem ze 

zdjęciami dzisiejszych zadao.  

 

(Jeśli masz ochotę dłużej tak się pobawid – na maila wysłałam Ci jeszcze więcej 

ilustracji do odwzorowania. ) 



8.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Na wielkanocnym stole 

https://www.janauczycielka.blog 



8.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Na wielkanocnym stole 

https://www.janauczycielka.blog 



8.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Na wielkanocnym stole 

https://www.janauczycielka.blog 

  

 

 



8.04.2020r. Klasa 2 – p. Ola Tomecka  
Wielkanoc – Na wielkanocnym stole 

https://www.janauczycielka.blog 

  
 

 

Zadania dla chętnych 

 

 

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

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-na-paragonie_7_509 

https://www.matzoo.pl/klasa2/wiecej-mniej_63_334 

http://ito.hg.pl  

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-na-paragonie_7_509
https://www.matzoo.pl/klasa2/wiecej-mniej_63_334
http://ito.hg.pl/
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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

