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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 
 

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 
 

Groźna woda 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja społeczna 
Wypowiedzi na temat wody jako groźnego żywiołu. Rozmowa 
o sposobach ochrony przed powodziami i niesieniu pomocy 
powodzianom. 
- porozmawiaj z rodzicami na temat przyczyn powstawania 
powodzi oraz pomocy niesionej powodzianom przez straż 
pożarną i wojsko. 
-zapytaj, czy tam, gdzie mieszkasz zdarzały się powodzie oraz 
czy były groźne. 

- zastanów się, jak można ochronić się przed powodzią.  

  
 
 
 
 
 

Alina Mroczek 
 

2. 

Edukacja 
polonistyczna 

Pomagamy powodzianom  - opowiadanie na podstawie 
historyjki obrazkowej, ćwiczenia w pisaniu. 
- przypomnij sobie, może słyszałeś  w mediach o akcjach 
charytatywnych organizowanych w celu pomocy np. 
powodzianom, o różnych organizacjach, np. harcerskich, 
świadczących pomoc osobom potrzebującym. 
 - przyjrzyj się historyjce obrazkowej zamieszczonej w 
podręczniku. Następnie przeczytaj zdania pod ilustracjami. 
- opowiedz mamie lub tacie o przygodzie Marty. 
- swoje opowiadanie zapisz w zeszycie. 

- podręcznik  cz. 3 s. 55 ćw. 1  
- zeszyt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Wychowanie fizyczne 

 
Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
- wykonaj przynajmniej piętnastominutową rozgrzewkę, a 
potem spróbuj poruszać w rytm muzyki, jak dzieci w 
zamieszczonym filmiku. 

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8   
 
Alina Mroczek 
 

 
4. 

Język  angielski  T: Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału 5- Clothes Wykonam kartę pracy zamieszczoną w linku 
https://cutt.ly/FtQGEvi 
Do wykonania dwóch pierwszych ćwiczeń 

 
 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8
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potrzebne są nagrania zamieszczone tu: 
Do zad 1 https://cutt.ly/QtQGOsT 
Do zad 2 https://cutt.ly/TtQGAU6 
Karta będzie podlegała ocenie. Termin do 3 
kwietnia. 

 
Małgorzata Grzegorczyk 

 

 
 Zadanie na jutro    

 
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. 
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