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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 1 kwietnia 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 
 

Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę niż 
słyszę. 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Wychowanie fizyczne 
 

 Jeśli to możliwe wyjdź na podwórko i zbuduj tor przeszkód na 
dworze. Pokonuj różne przeszkody: powalone pnie, kałuże, 
kamienie, podskakując, rzucając do celu czy próbując dosięgnąć 
gałęzi. Pobaw się z rodzeństwem lub rodzicami. Pamiętaj, aby 
zabawy były bezpieczne. 

- dowolne  
 
 

Alina Mroczek 
 

2. 

Edukacja 
polonistyczna 

- Inaczej piszę, niż słyszę – ćwiczenia ortograficzne. 

 

Zwiastuny wiosny - utrwalenie wiadomości. 

- obejrzyj filmik i sprawdź ile zwiastunów wiosny już znasz. 

- ćwiczenia cz. 3 s. 65 ćw. 4, 5 
- potyczki ortograficzne ćw. 1, 2 s. 56 i 3, 4 s.57 
- https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Edukacja 
matematyczna 

- obliczanie działań mnożenia i dzielenia – zaznaczanie liczb, 
które dzielą się przez 3 lub 6; porównywanie liczb. 

- ćwiczenia cz. 2 s. 31 z. 1, 5  
Alina Mroczek 

 
4. 

Język  angielski S: Oglądamy film DVD utrwalający wiadomości z rozdziału 
Clothes. 

Obejrzę film podsumowujący dział Clothes. Film 
dostępny pod linkiem: 
https://cutt.ly/DtTGeFW 
DLA CHĘTNYCH 
Dodatkowo, ćwicząc poznane słownictwo, zagram w gry 
online 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-
games/clothes-1 
https://www.eslgamesplus.com/clothes-and-colors-esl-
vocabulary-games-elementary-learners/ 

 
 
 
 
 
 

Małgorzata Grzegorczyk 

 
5. Edukacja muzyczna Wysłuchaj piosenki pt. ,, Dżungla", potem spróbuj zaśpiewać ją 

z dziećmi.  
Zatańcz do piosenki z filmu ,, Król Lew" 

- muzyka s 61 
http://wnaszejklasie123c.blogspot.com/p/piosenki.html 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY 

 

 

Alina Mroczek 
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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 


