
 

Klasa II a,b,c,d- materiał na dni 11.03-23.03 

ZADANIE 1 

Przesyłam 3 wierszyki o wiośnie. Proszę, aby uczniowie wybrali jeden z nich i się go nauczyli recytować. Gdy wrócimy 

do szkoły każdy go wyrecytuje. . Można również przesłać nagranie na adres aleksandra.farynowicz@spnr51.poznan.pl 

 

 

1. SPRING FROM MY WINDOW 

 

Spring from my window. 

I can see ... 

It’s sunny, it’s sunny. 

It’s perfect for me ! 

 

I can smell the flowers. 

I can see the colours. 

And ... What’s the big bird in the sky ? 

It’s a stork ! Black and white. 

 

Spring from my window. 

I can see ... 

It’s sunny, it’s sunny. 

It’s perfect for me ! 

 

2.A SPRING DAY 

 

Can you hear the birds? 

Can you smell the flowers ? 

Can you see the blue sky 

And the rainbow colours ? 

 

It’s a sunny spring day. 

It’s not cold, not grey. 

It’s a lovely spring day. 

Let’s be happy, sing and play ! 

 

3.MY APPLE TREE 

 

In spring, I can smell my apple tree. 

Pink and white flowers ... 

Can you see ? 

Can you smell my tree ? 

 

Look at the blue birds. 

One, two, three ... 

Can you hear ? 

They are singing songs for me ! 

Do you like my apple tree ? 

 

ZADANIE 2 

 

Proszę również, aby każdy z uczniów założył sobie zeszyt, który będzie jego słowniczkiem-Picture Dictionary. Należy 

http://3.my/


wybrać sobie kilka kategorii np family-rodzina, food-jedzenie, school-szkoła itp. i wpisywać nowe słówka z danej 

kategorii i wykonać do każdego z nich obrazek. 

ZADANIE 3 

Bardzo proszę, aby dzieci z klas II w ramach realizacji Podstawy Programowej powtórzyły nazwy ubrań oraz pór roku 

(proszę narysować postać w ubraniach zgodnych z wybraną porą roku i je podpisać oraz wskazać jaka to pora roku). 

Zdjęcie lub skan pracy można mi przesłać na maila : aleksandra.farynowicz@spnr51.poznan.pl 

ZADANIE 4 

Bardzo proszę, aby uczniowie poćwiczyli pisanie cyfr w działaniach oraz przypomnieli sobie pisownię nazw kolorów: 

 

a)seven+one= 

b)nine-three= 

c)two+two= 

d)five-four= 

e)three+six= 

f)ten-one= 

g)four+two= 

 

Proszę ułożyć dodatkowo 7 podobnych działań i je rozwiązać. Uczniowie chętni mogą korzystać również z liczb 11-20. 

 

Kolory: 

 

-yellow, 

-red, 

-pink, 

-blue, 

-green, 

-purple, 

-grey, 

-brown, 

-black 

-silver, 

-gold, 

-orange, 

-white, 

 

ZADANIE 5 

Proszę obejrzeć odcinek Peppa Loves Fruit and Vegetables i wypisać nazwy owoców i warzyw (z podziałem na te dwie 

kategorie) występujące w filmiku. Chętni uczniowie mogą zrobić rysunek. 

 

Link do bajki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-3sGSfvsMoM 
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