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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 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 
 

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja społeczna 
 Wielkanocne tradycje. 
- porozmawiaj z rodzicami lub dziadkami o tradycjach związanych z 
Wielkanocą. 
- przeczytaj tekst na temat sposobów zdobienia jajek 
wielkanocnych, a następnie wymień rodzicom rodzaje jajek 
wielkanocnych i powiedz, jak się je ozdabia. 

 
 
 
- podręcznik cz.3 s. 81 
 

 
 
 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

-przeczytaj wiersz R. Plater „Wielkanoc”, a następnie wykonaj 
ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń. 
- jak wyglądają przygotowania do Świąt Wielkanocnych w Twoim 
domu - ćw. 3 s.83 zapisz w zeszycie dwa, trzy zdania na ten temat. 
- ćwiczenia w pisaniu życzeń. 
- zapisz w zeszycie życzenia dla wybranej osoby. Pamiętaj! Zwroty 
grzecznościowe :Tobie, Ci, Ciebie, Wam, Was piszemy  wielką 
literą. 

- podręcznik cz.3 s. 80 
 - ćwiczenia cz. 3 s. 84 
 
 
- ćwiczenia cz. 3 s. 85, ćw. 4 
 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
3. 

Wychowanie fizyczne 

 
Obejrzyj filmik. Jeśli to możliwe wyjdź na podwórko i wykonaj 
podobną rozgrzewkę. Pobaw się z rodzeństwem lub rodzicami. 
Pamiętaj, aby zabawy były bezpieczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc   
Alina Mroczek 

 
4. 

Język  angielski S: Czytamy tekst związany z jazdą na deskorolce.    Przepiszę słownictwo do zeszytu pod tematem 
lekcji: 
Skateboard-deskorolka 
Slow-wolny 
Fast-szybki 
Win-wygrywać 
Race-wyścig 
 
Podręcznik str 70 

 
 
 
 
 
 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc


Posłucham i nauczę się czytać tekstu z ćwiczenia 1 
https://cutt.ly/ttHztNn 
 
Zeszyt ćwiczeń 
Wykonam:1,2,3/86-87  
 *w zadaniu 2 nagranie dostępne w linku powyżej. 

 
 
 

Małgorzata Grzegorczyk 

 
5. Edukacja 

matematyczna 
 

Obliczenia pieniężne, wprowadzenie pojęcia grosz, 
wyrażenia dwumianowane, rozwiązywanie zadań 
tekstowych. 

- podręcznik cz.2 s. 24 i 25 
- zadanie 3,4,7 wykonaj w zeszycie i prześlij do 
15.04.2020 

 

 

Alina Mroczek 
6 . Zadanie domowe Wykonaj ćwiczenia z matematyki w zeszycie ćwiczeń. - ćwiczenia cz. 2 s. 38 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 
 

https://cutt.ly/ttHztNn

