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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 marca 2020 roku - ŚRODA 
 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

 

Nr. lekcji 
wg. 

planu 

 

 

Edukacja 
 

Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania 
 

Czy już widać wiosnę w lesie? 

 

Środki dydaktyczne, pomoce do 
wykorzystania, adresy stron, linki, 

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Wychowanie 
fizyczne 
 

- wykonaj ćwiczenia z naszej rozgrzewki. 

- pamiętaj o robieniu przerw w czasie pracy (nauki) i 
zdrowym odżywianiu się. 

https://www.youtube.com/watch?v=knYi6qp6A_A  
Alina Mroczek 

 
2. 

 

Edukacja 
matematyczna 

- pomyślę i rozwiążę - utrwalenie tabliczki mnożenia i 
dzielenia w zakresie 30; 

- podręcznik s. 18(obliczenia do zad. 1, 2,4 i 5 
zapisz w zeszycie; pamiętaj, aby w zadaniu 4 i 5 
przepisać pytanie i napisać odpowiedź; pozostałe 
zadania wykonaj ustnie) 
-  ćwiczenia s.27 i 28 
 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
3. 

Język  angielski T: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5- Clothes. Utrwalę sobie liczny od 11-20. 
Powtórzę słownictwo ze strony 75 z zeszytu 
ćwiczeń-części ubrań. 
Wykonam kartę pracy podaną w linku(Ci, którzy 
mają możliwość wydrukują i uzupełnią, pozostali 
zapiszą same odpowiedzi w zeszycie) 

LINK     
https://cutt.ly/1tbYAtt  

 
 
 
 
 
 
 

Małgorzata Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://cutt.ly/1tbYAtt


 
4. 

Edukacja 
polonistyczna  

 Opisujemy wygląd przebiśniegu – ćwiczenia 
językowe. 
- Gromadzenie słownictwa: określanie części 
przebiśniegu za pomocą przymiotników. 
- Ustne i pisemne opisywanie przebiśniegu z 
wykorzystaniem pytań pomocniczych i podanego 
słownictwa. 

 
 
- podręcznik ćw. 1 s. 50 
 
-podręcznik ćw. 2 s. 50 (zapisz swój opis w 
zeszycie, nie przepisuj pytań) 

 

 
 
 
 

Alina Mroczek 
 

 
5. 

Edukacja 
przyrodnicza 

- Najważniejsze cechy roślin – przybliżenie pojęcia 

roślina. 

Określanie różnic i podobieństw między drzewem, 
krzewem, kwiatem i trawą. Odpowiedz ustnie na 
pytania: 
Jakie jest drzewo? (np. wysokie, potężne, ma 
korzenie, pień, konary, gałęzie, liście, kwiaty, 
owoce, nasiona). 
Jaki jest krzew? 
Jaki jest kwiat?  
Jaka jest trawa? 

  
 
 
 
 
 

Alina Mroczek 

 Zadanie na jutro Opisz wybrany kwiat, skorzystaj z pytań 
pomocniczych zamieszczonych w podręczniku na s. 
50 - zadanie wykonaj na poniedziałek 

  
Alina Mroczek 

 
Nauczanie zdalne wprowadzono czasowo w okresie zawieszenia zajęć w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) i możliwymi 
kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i 
opiekuńcze. 

 


