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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 słychać wiosną u zwierząt? 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 
Edukacja muzyczna 

- zapoznaj się z budową skrzypiec –podręcznik s.71 oraz filmik. 
- obejrzyj filmiki (linki obok), następnie wykonaj zad.2 s.73. 
-przeczytaj tekst piosenki ,, A ja rosnę” , posłuchaj nagrania, a 
potem zaśpiewaj piosenkę razem z dziećmi.  
Prześlij zdjęcie ćw. 2 ze s. 73 

https://www.youtube.com/watch?v=si1xCzgmZoE 
https://www.youtube.com/watch?v=pmWAnnIORrg 
https://www.youtube.com/watch?v=Hnu_dgcId04 
https://www.youtube.com/watch?v=Rg1MMZwgqYs 
http://wnaszejklasie123c.blogspot.com/p/piosenki.html 
- podręcznik s.71 , ćw. 5, s. 73 ćw. 2, s. 66 – tekst 
piosenki 

 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
2. 

 
Edukacja 
polonistyczna  

- przeczytaj głośno wiersz W. Chotomskiej „Dlaczego cielę ogonem 
miele?”, pomocą rodziców wyjaśnij niezrozumiałe wyrazy. 
- wskaż głównych bohaterów wiersza, porozmawiaj z rodzicami o 
zachowaniu cielęcia i przypuszczeniach zwierząt co do przyczyny 
„mielenia ogonem”. 
- odszukaj w wierszu wyrazy rymujące się z wyrazem cielę i zapisz je 
w zeszycie. 
- wyjaśnij znane powiedzenia (porównania do zwierząt),  
zdrobnienia; ułóż i zapisz zdania z tymi porównaniami. 
- dobierz wyrazy z tej samej rodziny (zdrobnienia) – pisownia nazw 
zwierząt z ą, ę. 
Sztuka pisania – uczymy się pisać opowiadanie. 
- obejrzyj historyjkę obrazkową. 
- opowiedz historyjkę, pomogą Ci w tym pytania nad obrazkami        
( Kiedy i gdzie to się działo? Co się wydarzyło? Jak to się skończyło?). 
- zwróć uwagę na to, że opowiadanie składa się z trzech części. 
- wykonaj kropkę ze s.77, dobierz zdania do poszczególnych części 
opowiadania, uporządkuj je, nadaj tytuł historyjce i przepisz ją       
do zeszytu. 
Pamiętaj nie przepisuj pytań. 

- podręcznik cz. 3 s. 74, 75 
- ćwiczenia cz. 3  s. 80 ćw. 1 

 
 

 
 
 
- ćwiczenia cz. 3 s. 80 ćw. 2 
 
- ćwiczenia cz. 3 s. 80 ćw.3 
 
- podręcznik cz.3 s.76 i 77 
Na wasze opowiadania czekam do wtorku 28.04.2020r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alina Mroczek 
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3. 

Edukacja 
matematyczna 

„Kwitnący sad” – wykonanie pracy plastycznej farbami lub 
kredkami. 

- karton A4, farby lub kredki  
Zdjęcie pracy prześlij do oceny. 

 
Alina Mroczek 

 
4. 

 
Religia 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
- Chrystus zmartwychwstał !Alleluja! 
- Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 
1. Otwórz poniższy link i zapoznaj się z katechezą. 
https://padlet.com/bachabj/gbkphhqtfpcs6ysl?fbclid=IwAR2OMonj
PDUi6XEQBD2TAlTb3AmRAHj2nN8F3t63BS_qjXlKqOPJ5rnKkxc 
2. Po otwarciu obejrzyj film ,,Co to jest Eucharystia” 
3.Przeczytaj uważnie informacje: Stół Słowa , Stół Chleba. 
4. Wykonaj zadania s. 100 i 101 podręcznik  
Pozdrawiam!  
 

 
-podręcznik 
https://padlet.com/bachabj/gbkphhqtfpcs6ysl?fbclid=Iw
AR2OMonjPDUi6XEQBD2TAlTb3AmRAHj2nN8F3t63BS_q
jXlKqOPJ5rnKkxc 
 
 
 

 
 

Elżbieta Karczewska 

 
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. 
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