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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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 
 

Wiosna w polu i w ogrodzie 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja społeczno - 
przyrodnicza 

„Wiosenne prace”– poznawanie wiosennych prac na polu i w 
ogrodzie. 
- porozmawiaj z rodzicami o wiosennych pracach  na polu i w 
ogrodzie, wyjaśnij, na czym one polegają i w jaki 
sposób są wykonywane, wyjaśnij  znaczenia słów określających prace 
polowe rolnika. 
 Zwróćcie uwagę na wykorzystywane w pracach polowych maszyny 
rolnicze oraz na różnicę między sianiem a sadzeniem. 
- porozmawiajcie na temat naturalnych sprzymierzeńców człowieka i 
szkodników w ogrodach. 
- napisz krótką notatkę o wiosennych pracach w ogrodzie, 
wykorzystaj w niej podane czasowniki i rzeczowniki. 

 - podręcznik cz. 3 s. 72 ćw. 1 
- ćwiczenia cz. 3 s. 79 ćw. 1  
 
 
 
 
 
 
- ćwiczenia cz. 3 s. 79 ćw. 2  
 
- ćwiczenia cz. 3 s. 79 ćw. 3 – ćwiczenie 
wykonaj w zeszycie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

Odczytujemy wskazania zegara – godziny i minuty. 
- poćwicz odczytywanie pełnych godzin na  zegarze, następnie 
wykonaj ustnie zad. 1 z podręcznika 
-poćwicz z rodzicami odczytywanie  i zapisywanie  wskazań  zegarów 
(godzin i minut); przesuwanie małej wskazówki zegara o 5 minut tyle 
razy, aż wykona ona pełny obrót (60 minut). Wprowadzenie pojęcia ,, 
minuta”. 
- odczytaj  wskazania  zegarów i zapisz  czas  spełniający  podane 
warunki (… minut, godzin wcześniej, później). 
- rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia zegarowe. 
Informację z podręcznika (s.32), z niebieskiej ramki przepisz do 
zeszytu. 

- podręcznik cz. 2 s. 32 zad.1 
 
     
- podręcznik cz. 2 s. 32 zad. 2 ,3 
 
 
 
- ćwiczenia cz. 2 s. 44 ćw. 3 ,4 
- ćwiczenia cz. 2 s. 44 ćw. 1 ,2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

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


 
3. 

Wychowanie fizyczne Gry i zabawy terenowe równoważne i bieżne. 
• Ćwiczenia równoważne: przejdź  po kłodzie drzewa lub po linii 
ułożonej z patyków. 
Podskocz  do gałęzi drzewa i spróbuj jej dosięgnąć; porzucaj na 
odległość i do celu np. szyszkami, kawałkami kory na przemian prawą 
i lewą ręką. 
• Zabawy bieżne: wykonaj trucht połączony z pokonywaniem 
naturalnych przeszkód (rowy, pagórki, przewrócone drzewo), slalom 
między drzewami, lub ułożonymi kamykami czy patyczkami. 

 
- dowolne 
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4. 

Język  angielski S:   Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6 Free time- cz.2 Na podstawie informacji z poprzednich lekcji 
wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 
1,2/92 (w zadaniu 1 wpisujemy imię członka 
rodziny, nie koleżanki) 
3,4/93  
DLA CHĘTNYCH 
Karta pracy zamieszczona na Classroom 
Tych zadań nie trzeba odsyłać. 

 
 

 
 
 
 
Małgorzata Grzegorczyk 

5. Edukacja 
polonistyczna  
 

Ćwiczenia w pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach d, t. 
-przeczytaj zdań, wyszukaj wyrazy z rz po spółgłoskach d, t w tekście i 
w diagramie, zapisz je  na kartce, ułóż w kolejności i alfabetycznej i 
przepisz do zeszytu. 

- podręcznik cz. 3 s.72 ćw. 1,2  
- Potyczki ortograficzne s.33 – 34 ćw.4, 5, 6, 7 
Prześlij zdjęcie ćw. 7. 
 

  

 

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 
 


