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KLASA II 

 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 kwietnia 2020 roku - PIĄTEK 
 

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 

Rozwijanie zdań z wykorzystaniem pytań i słownictwa. Pisownia 
wyrazów z h. 
- przeczytaj pary rymujących się wyrazów, zaznacz litery, którymi 

się one różnią 

- przeczytaj rymowanki  i wstaw brakujące wyrazów z h. 

- wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. 

- podręcznik cz. 3 s. 51 ćw. 1 i kropka  - ćwiczenie 
wykonaj zgodnie z poleceniem w zeszycie 
 
 
 
- ćwiczenia  cz. 3 s. 66 ćw. 2  
- ćwiczenia cz. 3 s. 67 ćw. 5 
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2. 

 

Wychowanie 
fizyczne 
 

Wykonaj ćwiczenia z naszej rozgrzewki. Pamiętaj o higienie i 
zdrowym odżywianiu się. 
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3. 

 

Edukacja 
matematyczna  

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 – tworzenie zbiorów 

dziesięcioelementowych, liczenie pełnymi dziesiątkami, obliczenia 

pieniężne. Porównywanie liczb, znaki >, <, =. 

-  nazwij kolejne pełne dziesiątki w zakresie 100, przeanalizuj 

zapis liczebników słowami. 

-  rozwiąż zagadki matematyczne. 

- porównaj liczby, wstaw  znaki>, <, =.  

 -podręcznik cz. 2 s. 22 ćw. 1 (ustnie) 
- ćwiczenia cz. 2 s. 34 ćw. 1, 2, 3, 4, 5 
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4. 

Edukacja 
informatyczna 

Wykonaj wielkanocną pisankę w programie Paint.  
Pracę prześlij do oceny na poniedziałek. 
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5. 

Edukacja 
przyrodnicza 

Obejrzyj filmiki (linki obok). Odszukaj oznak wiosny w swojej 
okolicy (podwórko, ogródek). 

https://www.youtube.com/watch?v=Wjo_Q1OYTmY 
https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4 

https://www.youtube.com/watch?v=mimkPNKl5po 
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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 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. 

 
 


