
 
LUXEMBOURG 1 – CYCLE PRIMAIRE 

 

Section polonaise      

Sekcja polska                                             2021 – 2022 

Klasa 2 
 

Podręczniki dla klasy II Szkoły Europejskiej  

 
1.  Język polski/Odkrywanie świata: 

 

- „Lokomotywa 2. Czytam i poznaję świat. Część 1” - praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-8118-146-4, liczba stron 160 

 

- „Lokomotywa 2. Czytam i poznaję świat. Część 2” - praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-8118-147-1, liczba stron 160 

 

- „Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 1. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.” - praca 

zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-8118-148-8, 

liczba stron 96 

 

- „Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 2. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.” - praca 

zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-8118-149-5, 

liczba stron 96 

 

- „Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 3. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.” - praca 

zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-8118-150-1, 

liczba stron 96 

 

- „Lokomotywa 2. Czytam i piszę. Część 4. Ćwiczenia dla klasy drugiej szkoły podstawowej.” - praca 

zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-8118-151-8, 

liczba stron 96 

 

- „Lokomotywa. Wiersze i opowiadania. Książka dla klasy drugiej” - Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe, ISBN 978-83-7420-432-3 

 

- „Lokomotywa. Słowniczek ortograficzny. Ćwiczenia ortograficzne i kaligraficzne” - Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-433-0  

 

- „Lokomotywa 2. Kartonikowa wyprawka. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna i 

matematyczna” – Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

 

 

2. Matematyka: 

 

- „Intermath” do klasy I, część 1 i 2 – książki będą rozdane uczniom w szkole, we wrześniu. 

 

 



3. Przedmioty artystyczne: 

 

- „Lokomotywa 2. Plastyka. Zeszyt ćwiczeń dla klasy drugiej” – K. Rymar, D. Rymar, Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-730-0 

 

- „Muzyka. Lokomotywa. Zeszyt ćwiczeń dla klasy drugiej” – M. Dobrowolska, I. Kulis, Gdańskie 

Wydawnictwo Oświatowe, ISBN 978-83-7420-729-4 

 

- „Lokomotywa 2. Kartonikowa wyprawka. Edukacja artystyczna” - Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe 

 

4. Język obcy i religia: 

 

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń do nauki języka obcego i religii – według wskazań nauczycieli od tych 

przedmiotów. 

 

 

Lista lektur dla klasy II  

 
1. Adam Bahdaj, Pilot i ja 

 

2. Alina i Czesław Centkiewiczowie, Zaczarowana zagroda 

 

3. Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka 

 

4. Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) 

 

 

 

Inne niezbędne pomoce i przybory: 

 
• kompletnie wyposażony piórnik (2 ołówki, gumka, temperówka, klej, nożyczki, linijka, cyrkiel, kredki 

ołówkowe w kolorach: żółtym, niebieskim, zielonym, czerwonym, pomarańczowym, różowym, 

fioletowym, brązowym i czarnym). 

• strój gimnastyczny (koszulka, krótkie spodenki, obuwie sportowe na jasnej, giętkiej podeszwie)  

• strój na basen (kostium, czepek, klapki, ręcznik) 

• obuwie na zmianę 

• śniadaniówka i bidon na wodę 

• blok rysunkowy 

• 2 zeszyty w trzy linie  

• 2 zeszyty w kratkę 

 

 

 


