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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 kwietnia 2020 roku - CZWARTEK 
 

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 

Lubimy żartować. 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

- przeczytaj wiersz Jana Brzechwy „Prima aprilis”. 
- odpowiedz ustnie na pytanie 1 i 2 zamieszczone pod wierszem. 
- stwórz listę opisanych w wierszu niezwykłych wydarzeń 
- odszyfruj zapisaną w  ćw. 3 zasadę. 
- porozmawiaj z rodzicami na temat znaczenia powiedzeń z ćw.4 

- podręcznik cz. 3 s. 57  
 
- ćwiczenia  cz. 3 s. 66 ćw. 1  
- ćwiczenia cz. 3 s. 66 ćw. 3 
- ćwiczenia cz. 3 s. 67 ćw. 4 
 

 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
2. 

 

Edukacja 
matematyczna  

Sprawdzam siebie – rozwiązywanie zadań wymagających 
mnożenia i dzielenia w zakresie 30, obliczenia pieniężne,  
obliczanie pojemności. 
- samodzielnie wykonaj zadania. 

-ćwiczenia cz. 2 s. 32 i 33 

 
 

 

 
 
Alina Mroczek 

 
3. 

 

Edukacja plastyczna 
Wykonaj ilustrację do wiersza „Prima aprilis”. - dowolne  

Alina Mroczek 
 

4. 

 

Religia 
Temat: Sakramenty  wprowadzające w życie chrześcijańskie. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1. Dzisiaj zajmiemy się sakramentami które nazywamy 

,,sakramentami wtajemniczenia”. Są to sakramenty: Chrzest, 
Bierzmowanie, Eucharystia 
Każdy z was już przyjął Sakrament Chrztu i stał się Dzieckiem 
Bożym. 
W klasie III przystąpicie do  Sakramentu Eucharystii czyli 
Komunii Świętej. 

        Sakrament Bierzmowania przyjmiecie za kilka lat. 
2. Na str. 95 w podręczniku są obrazki przedstawiające 

udzielanie tych sakramentów. Podpiszcie obrazki zbierając 
litery i sylaby zamieszczone na symbolach tych 
sakramentów. 

 
 
 
 
 
Podręcznik, naklejki 

 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Karczewska 
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3. Str. 96 w podręczniku dotyczy Sakramentu Bierzmowania i 
Eucharystii. W tym zadaniu należy wkleić naklejki znajdujące 
się w dodatku.  
Zanim zrobicie to zadanie kilka wskazówek: 
 Sakrament Bierzmowania:  udzielany jest przez biskupa, 
Przyjmuje go najczęściej młodzież, Duch Święty udziela w 
nich specjalnych darów.  
Sakrament Eucharystii: to inaczej Msza Święta w której 
uczestniczymy w pełni gdy przystępujemy do Komunii 
Świętej, najważniejszy moment Mszy Świętej to ten kiedy 
mocą słów kapłana chleb i wino zamienia się w Ciało i Krew 
Pana Jezusa. 

4. Zadanie s. 96 proszę wysłać w formie zdjęcia na adres:  
ekarczewska0173@gmail.com    termin 07.04.2020 
Zadania dla chętnych s.97 
Pozdrawiam! 

 
5. 

 

Zadanie na jutro 
   

 
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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