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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 31 marca 2020 roku - WTOREK 
 

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. 

 

Edukacja 
matematyczna 

 Sprawdzam siebie – rozwiązywanie zadań. 
Obliczanie pojemności z wykorzystaniem różnych miarek. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczanie czasu, 
obliczenia kalendarzowe 
 

- podręcznik cz. 2 s. 21 z. 1 - rozwiązanie zapisz 
w zeszycie 
- podręcznik cz. 2 s. 21 z. 2, 
- ćwiczenia cz. 2 s. 31 z. 3, 4 
- ćwiczenia cz. 2 s. 31 z. 2 
- podręcznik cz. 2 s. 21 z. 3 - rozwiązanie zapisz 
w zeszycie 

 
 
 
 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

- przeczytaj cicho, a później głośno wiersz M. Strzałkowskiej 
„Budki, dudki, bieg i śnieg”. 
- wyszukaj w wierszu wyrazy, w których zachodzą różnice w 
wymowie i pisowni, i wyrazy wyjaśniające ich pisownię.  
- Inaczej piszę, niż słyszę – ćwiczenia ortograficzne. 

- podręcznik  cz. 3 s. 56  

- podręcznik  cz. 3 s. 56 ćw. 2  
- zeszyt 
 
- ćwiczenia cz. 3 s. 64 ćw. 1, 2 ,3 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 

Edukacja plastyczno- 
techniczna 

,, Wiosenna gałązka." 
Wykonaj z dostępnych Ci materiałów (np. bibuła, cienkie 
serwetki itp.) trzy kwiatki i przymocuj je do patyka tworząc 
wiosenną gałązkę, możesz wykonać kilka listków. 
Zdjęcie swojej gałązki prześlij na mojego maila do 6 kwietnia. 

- dowolne  
 

Alina Mroczek 
 

 
4. 

Religa Temat: Sakramenty  - utrwalenie 
1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
2. Mam nadzieję, że pamiętacie sakramenty święte.  
3. Dzisiaj proponuję utrwalenie wiadomości o 

sakramentach. 
4. Sakramenty ustanowił Jezus Chrystus i polecił apostołom 

ich sprawowanie. 
5. Przesyłam kilka linków do aplikacji z którą utrwalicie 

sobie znajomość sakramentów. 

https://learningapps.org/2817325 
 
https://learningapps.org/8726530 
 
https://learningapps.org/2679299 

 

 
Elżbieta Karczewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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https://learningapps.org/2817325
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https://learningapps.org/2679299


 
https://learningapps.org/2817325 
https://learningapps.org/8726530 
https://learningapps.org/2679299 

Życzę przyjemnej pracy. Pozdrawiam 

 Zadanie na jutro Potyczki ortograficzne s. 55 
Praca dla chętnych - zad. 4 s.21 - podręcznik matematyka. 

  

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. 
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