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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 07 kwietnia 2020 roku - WTOREK 
 

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, poznawanie siły nabywczej pieniędzy. 

- ćwiczenia cz. 2 s. 36 i 37 ćw. 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
 

 
Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

Ustne i pisemne redagowanie opowiadania na podstawie 
historyjki obrazkowej, z wykorzystaniem podanych 
czasowników i pytań. 
- słownictwo które przyda Ci się do napisania opowiadania, 
określające czas i następstwo czasowe, np. pewnego dnia, w 
środę rano, najpierw, następnie, potem, po chwili, później, na 
koniec. 
- zwróć uwagę na kompozycję opowiadania (wstęp, czyli od 
czego się zaczęło; rozwinięcie - co się wydarzyło później i 
zakończenie, czyli, jak się skończyła przygoda). Ustal, co 
powinny zawierać poszczególne części. 
-  opowiedz o przygodzie Helenki na podstawie ilustracji z 
wykorzystaniem pytań pomocniczych i słownictwa. 
- swoje opowiadanie zapisz w zeszycie. 

- podręcznik  cz. 3 s. 60 

- zeszyt.  
Opowiadanie zapisz w zeszycie i prześlij do 
15.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
3. 

Edukacja techniczna ,, Świąteczna kartka." 
Wykonaj z dostępnych Ci materiałów kartkę wielkanocną 
Zdjęcie swojej kartki  prześlij  do 15.04.2020. 

- dowolne  
 

Alina Mroczek 
 

 
4. 

Religa Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przed nami Wielki Tydzień – czas ważny dla wszystkich 

chrześcijan. Zapraszam was do wysłuchania poniższych 

audycji, które przybliżą wam co ważnego wydarzyło się w te 

dni za czasów Pana Jezusa, oraz jak obecnie upamiętniamy te 

wydarzenia.  

Podręcznik, naklejki, audycje 

 
 
 
 
 

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


niedziela palmowa 
https://www.youtube.com/watch?v=gnrR_jlWKhU 
wielki tydzień 
https://www.youtube.com/watch?v=7kEmzuaN898 
wielki czwartek 
https://www.youtube.com/watch?v=NP1aEBz5og8 
wielki piątek 
https://www.youtube.com/watch?v=7_R_3qwGZGY 
wielka sobota 
https://www.youtube.com/watch?v=SMIE-bF4HWI 
Na podstawie powyższych audycji uzupełnij naklejkami z 
dodatku zadanie na s. 160. Wykonaną pracę prześlijcie na 
adres: 
ekarczewska0173@gmail.com    termin 15.04.2020 

 

Z okazji zbliżających się świąt, życzę dużo zdrowia, wiele łask 
Bożych i błogosławieństwa Jezusa Zmartwychwstałego.  

Pozdrawiam! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elżbieta Karczewska 
 Zadanie na jutro Praca dla chętnych. Osoby chętne otrzymają dodatkową 

ocenę. 
- Potyczki ortograficzne s.56 i 57  

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. 
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