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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 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 
 

Mój dobry i zły dzień 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

 Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami – obliczenia 
w zakresie 100. Odróżnianie cyfr dziesiątek i jedności. 
Obliczenia pieniężne. 

- ćwiczenia cz. 2 s. 35 ćw. 6,7,8,9 
- podręcznik  cz. 2. s 23 ćw. 1,2,3,4 
należy wykonać w zeszycie: ćw. 2  oraz wybrany 
(jeden) przedział liczbowy z ćw. 3 

 
 

Alina Mroczek 
 

2. 

Edukacja 
polonistyczna 

- przeczytaj najpierw po cichu, a potem głośno wiersz              
M. Bartkowicza „Czemu, wróbelku?”. 
- odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem, spróbuj wyjaśnić 
kto to jest optymista , porozmawiaj na ten temat a rodzicami. 
- możesz przeczytać wiersz z podziałem na role, zaproś do 
czytania rodzeństwo lub rodziców. 
- wykonaj ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń. 

- podręcznik  cz. 3 s. 59  
- podręcznik  cz. 3 s. 59 pytanie 1, 2, 3, 4 

- ćwiczenia cz .3 s. 68 ćw. 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

- wykonaj przynajmniej piętnastominutową rozgrzewkę. 
 A teraz trochę trudniejsze zadanie: pomóż rodzicom w 
przygotowaniach do świąt i posprzątaj swój pokój. 

  
 
Alina Mroczek 
 

 
4. 

Język  angielski  S: Poznajemy nazwy czynności w czasie wolnym.   Przepiszę pod tematem lekcji słownictwo do zeszytu: 
ride a bike- jeździć na rowerze, watch TV- oglądać 
telewizję, listen to music- słuchać muzyki, text a 
friend- pisać SMS do przyjaciela, every day-
codziennie, at the weekend- w weekend 
 
Wykonam ćw.1,2,3,4/84-85 w zeszycie ćwiczeń 

 
 
 

Małgorzata Grzegorczyk 
 

 
 
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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