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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 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 
 

Dbamy o nasze otoczenie 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja społeczna 
- poproś rodziców o przeczytanie tekstu R. Witka „Dwa worki wstydu” 
i odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem. 
- wyjaśnij, jak rozumiesz słowo ,,uczciwość”, odczytaj definicję 
zamieszczoną w podręczniku. 
- ,,Jak postępuje człowiek uczciwy?” – ocena zachowania i 
sprawdzenie rozumienia pojęcia ,,uczciwość” na podstawie opisanych 
sytuacji. 
- uczciwy to inaczej … - podawanie synonimów przymiotnika uczciwy 
(np. słowny, przyzwoity, porządny, rzetelny, solidny). 

 - podręcznik cz. 4 s. 11 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

2. 

Edukacja 
matematyczna 

Dodajemy coraz sprawniej – obliczenia w zakresie 100, 

rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- rachunek pamięciowy. 

- ułóż treść zadań do ilustracji i podanych informacji, zapisz 
obliczenia i odpowiedzi. 
- odszukaj liczby spełniające podane warunki. 
 - rozwiązywanie zadań tekstowych: etapowe rozwiązywanie 
zadań złożonych, poprawianie danych w zadaniu celowo źle 
skonstruowanym i rozwiązanie go, obliczenia pieniężne i 
zegarowe, 
porównywanie różnicowe. 
Pomyślę i rozwiążę – rozwiązywanie zadań wymagających 
logicznego myślenia (szukanie liczb 
spełniających podane warunki, obliczenia wagowe, obliczanie 
długości łamanej, porównywanie 
sum, zadanie konstrukcyjne). 

 
- podręcznik cz. 2 s. 37 z. 2, (zadanie wykonaj 
w zeszycie) 
- ćwiczenia cz. 2 s. 48 z. 2 
- podręcznik cz. 2 s. 37 z. 1, 
- ćwiczenia cz. 2 s. 48 z. 1 
 - podręcznik cz. 2 s. 37 z. 5 
- podręcznik cz. 2 s. 37 z. 3, 4, 
- ćwiczenia cz. 2 s. 48 z. 3, 4 
 
 
- podręcznik cz. 2 s. 38 z. 1–6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

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


 
3. 

Wychowanie fizyczne Gry i zabawy z piłką 
- wykonaj rozgrzewkę. 
- postaraj się rzucić piłką jak najdalej, odległość zmierz stopkami. 
Wykonaj kilka prób. 
- postaraj się wrzucić piłkę do wiaderka lub skrzynki czy pudełka. 
Wykonaj kilka prób za każdym razem zwiększając odległość od celu. 
- poćwicz rzucanie i łapanie piłki z rodzeństwem lub rodzicami. 
Zagrajcie ,,mecz” przez rozwieszony sznurek. 

 
- piłka, wiaderko lub skrzynka, albo pudełko, 
sznurek 

 
 

 

 

Alina Mroczek 

 
4. 

Język  angielski S: Class project- My hobby. Techniką dowolną- namaluję narysuję, 
wykleję itd. Moje zainteresowania i to co 
lubię robić w czasie wolnym. Podpiszę swoją 
pracę właściwymi wyrażeniami poznanymi w 
tym rozdziale. Korzystamy ze słówek i 
zwrotów, które przerabialiśmy np. read a 
book, ride a bike. Jeżeli ktoś chce, może 
używać wyrażeń i zwrotów, które nie były 
omawiane w tym rozdziale. 
Zdjęcie pracy prześlę na maila 
Margaret.szkola@gmail.com do 13 maja. 
 

 
 

 
 
 
 
Małgorzata Grzegorczyk 

5. Edukacja 
polonistyczna  

Wyodrębnienie części opowiadania: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. 
- uporządkuj fragmenty opowiadania zgodnie z jego trójczłonową 
kompozycją (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). 
- odczytaj tekst opowiadania, a następnie przepisz do zeszytu. 

- ćwiczenia cz.4 s.10 ćw. 1 
Prześlij zdjęcie przepisanego opowiadania. 
 
  

 

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 
 

mailto:Margaret.szkola@gmail.com

