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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 kwietnia 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 
 

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 
 

Najważniejszy jest uśmiech 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

Wykonujemy działania na coraz większych liczbach 
odejmowanie w zakresie 100. 
- popatrz na ilustracje obrazujące odejmowanie wewnątrz 

dziesiątki . 

- poćwicz odejmowanie liczb w zakresie 100 (bez przekraczania 

progu dziesiątkowego) . 

 - rozwiązywanie zadań tekstowych. 

 
 
- podręcznik  cz. 2 s 29 , 30 zad. 1, 2, 8 
- ćwiczenia cz. 2 s. 42 ćw. 1, 4 

- podręcznik  cz. 2 s 29 , 30 zad. 3, 4, 5 ,6, 7 
 
- ćwiczenia cz. 2 s. 42 ćw. 2, 3 

 
 
 
 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

- poproś rodziców o przeczytanie opowiadania E. Zarębskiej „Zosia 
i fiołkowy kapelusz”. 
- odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem. 
- wykonaj ćwiczenie 1 i 2 z zeszytu ćwiczeń. 
Dobry nastrój mam, bo zasady znam! – ćwiczenia ortograficzne 
 i interpunkcyjne. 
-  przypomnij sobie zasady pisowni ,,rz” po spółgłoskach ,,b”, ,,p” 
 i zapisz utworzone wyrazy. Ćw.3 s. 75 
- przypomnij sobie zasady stawiania przecinków przed spójnikami: 
,,bo”, ,,ponieważ”, ,,więc”, ,,ale”. 
- utwórz zdania złożone i przepisz je do zeszytu ze zwróceniem 
uwagi na przecinek. 

- podręcznik  cz. 3 s. 68 i 69 
- podręcznik  cz. 3  s. 69 

 
- ćwiczenia cz .3 s.74 ćw.1, 2 
 
 
 
- ćwiczenia cz .3 s.75 ćw.3 
 
 
 
 
 
- ćwiczenia cz .3 s.75 ćw.4 
Zdjęcie wykonanego ćwiczenia prześlij do oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
3. 

Wychowanie fizyczne Zabawy na podwórku – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy 
naśladowcze i bieżne. 
- zrób rozgrzewkę na świeżym powietrzu. A teraz stań na jednej 
nodze, jak bocian, policz do 10 i zmień nogę. Następnie wykonaj 
10 skoków  naśladując  żabę.  Na chwilę zamieniłeś się w pszczołę, 
a na koniec wykonaj ,,jaskółkę”. 
-pobaw się z rodzeństwem. Pamiętaj, aby zabawy były bezpieczne. 

  
 
 

 
Alina Mroczek 
 

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


 
4. 

Język  angielski  :Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6 Free time- cz.1. NA podstawie informacji z poprzednich lekcji, 
utrwalę sobie zagadnienia wykonując poszczególne 
zadania z zeszytu ćwiczeń: 
1/82; 2,3/83 nagranie https://cutt.ly/Bt8Q3JA 
1,2/90 
Zad. Na str 91 
Zdjęcia wykonanych zadań, proszę wysłać na maila 
Margaret.szkola@gmail.com do 24 kwietnia 

 
 
 
 
 
Małgorzata Grzegorczyk 

 
5 Praca domowa Sprawdź, czy wykonałeś zadania z ,, Potyczek ortograficznych” ze 

s. 46 i 47, jeżeli nie, to je uzupełnij.  
-,, Potyczki ortograficzne” s. 46 i 47 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 
 

https://cutt.ly/Bt8Q3JA
mailto:Margaret.szkola@gmail.com

