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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 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 

Co zrobić, gdy zdarzy się wypadek? 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

- przeczytaj opowiadanie Z. Staneckiej „Bardzo ważny telefon” i 
odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. 
- utwórz zdania złożone  ze zdań pojedynczych za pomocą 
spójników i, dlatego, więc, że. Powstałe zdania zapisz w zeszycie i 
przyślij zdjęcie wykonanej pracy. 
- przypomnij sobie znaki  interpunkcyjne  kończące zdania 
orzekające, pytające i rozkazujące. 

- podręcznik cz. 3 s. 64, 65 
 
- ćwiczenia  cz. 3 s. 71 ćw. 1, 2  
 
 

 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
2. 

 

Edukacja społeczna  
Wzywamy pomoc! – zasady prowadzenia rozmowy 
telefonicznej. 
- powiedz rodzicom jakie informacje są ważne, gdy wzywamy 
pomoc. 
- przypomnij sobie numery alarmowe  służb ratunkowych oraz 
sytuacje, w których należy te służby wezwać. 

- ćwiczenia cz. 3  s. 71 ćw. 3 

 
 

 

 
 
Alina Mroczek 

 
3. 

Edukacja 
matematyczna 

Doskonalenie umiejętności mnożenia. Waga i ważenie – 
wprowadzenie pojęcia dekagram, obliczenia wagowe, wyrażenia 
dwumianowane. 

- podręcznik cz. 2 s. 26, 27 - zadania wykonaj ustnie 
- ćwiczenia cz. 2 s. 39 ćw. 1, 2, 3  
 

 
Alina Mroczek 

 
4. 

 

Religia 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Pozdrowienie wielkanocne: - Chrystus zmartwychwstał !Alleluja! 
- Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 
Dzisiejszy temat: Zwycięstwo Jezusa darem dla człowieka. 
Znajduje się na s. 
89-91. 
1. Popatrzcie na obraz Zmartwychwstanie Jezusa s. 89 
2. Uzupełnijcie pozdrowienie wielkanocne s. 90. 
3. Uzupełnijcie krzyżówkę s. 90. 
4. Zadanie dla chętnych s. 91 
Wykonane prace prześlijcie na moją pocztę. 

 
-podręcznik 
 
 
 

 
 

Elżbieta Karczewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


ekarczewska0173@gmail.com 
WAŻNE! Proszę o przysłanie zaległych prac. 
Pozdrawiam! 

 
5. 

Praca domowa Wykonaj ćwiczenia z matematyki - zeszyt ćwiczeń str. 40.  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. 

 
 


