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KLASA II 

 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 kwietnia 2020 roku - PIĄTEK 
 

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 

Sprawdzam siebie. Zwierzęce rodziny. 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 
Edukacja 
polonistyczna 

Jak rozmnażają się zwierzęta? – cykl rozwojowy ssaków, ptaków, 

płazów i owadów. 

Przeczytaj teksty informacyjne i omów  zmieszczone obok nich 
zdjęcia. 
- pomocą rodziców wyjaśnij  pojęcia: skrzek, poczwarki, kijanki. 
- uzupełnij informacje o charakterystycznych cechach ptaków i 
ssaków, porównaj  wygląd i zachowania przedstawicieli tych 
grup. 
Porozmawiaj z rodzicami na temat zachowania się w przypadku 
spotkania młodych osobników dzikich zwierząt, następnie 
sformułuj wnioski, np. Nie powinniśmy ich dotykać ani przenosić. 

Zajmują się nimi dorosłe osobniki. Szczególnie wrażliwe na zbliżenie się 

obcych do piskląt są ptaki, które w takim wypadku mogą porzucić 

gniazdo ze swoimi pisklętami. 
Sprawdzam siebie – utrwalanie wiadomości przyrodniczych. 
-  samodzielne wykonaj polecenia 
„Pięć ziarenek grochu” – rozważania nad losem tytułowych 

bohaterów baśni H.Ch. Andersena. 

- zapoznaj się z krótką biografią H. Ch. Andersena (link 1), następnie 
posłuchaj baśni pt. ,,Pięć ziarenek grochu” (link 2). 
- odpowiedz ustnie na pytania: Gdzie mieszkały ziarenka grochu? Ile 

ich tam było? Dlaczego ziarenkom było coraz ciaśniej w zielonym 

strączku? Jakie warunki sprzyjały szybkiemu rozwojowi rośliny? Gdzie 

wylądował strączek grochu? Do czego chłopiec wykorzystał ziarenka? 

 
 
- podręcznik cz. 3 s. 78,79 
 
- ćwiczenia  cz. 3 s.81 ćw. 4,5 
 
 
 
 
 
- ćwiczenia  cz. 3 s.82,83 ćw. 1, 2 ,3, 4,5  
Sprawdzian prześlij do oceny do 30.04.2020 r. 

  
 

 
https://biografia24.pl/hans-christian-andersen/ 
https://www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
2. 

Wychowanie 
fizyczne 

Zabawy bieżne, skoczne i równoważne. 

- wykonaj poniższe ćwiczenia. 
• Ćwiczenia kształtujące szybkość: bieg w miejscu z wysokim 
unoszeniem kolan, slalom między rozłożonymi woreczkami 

- skakanki, kamyki lub patyki  
Alina Mroczek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://biografia24.pl/hans-christian-andersen/
https://www.youtube.com/watch?v=WkKx0kD26_Q


(kamykami), cwał bokiem po obwodzie kwadratu. 
• Zabawy i ćwiczenia kształtujące skoczność: skoki jednonóż, 
skoki obunóż w prawo i w lewo nad rozciągniętą skakanką lub 
narysowaną linią, podskoki pajacyka. 
• Zabawy i gry kształtujące równowagę i koordynację: przejście 
po rozłożonej na ziemi skakance. 
• Zabawy ze skakanką: skoki w miejscu jednonóż i obunóż, skoki 
w biegu. 
• Ćwiczenie oddechowe. 
 Stań z rozłożonymi na boki ramionami. Na Raz – złóż ręce na 
piersi, robiąc głęboki wdech. Na Dwa – rozłóż ręce, machaj nimi i 
wydychaj powietrze, wydając jednocześnie dźwięk bzzzz… 
Ćwiczenie powtórz kilka razy. 

 
3. 

 
Edukacja 
matematyczna  

 Kwadrans – odczytywanie wskazań zegarów. 

-  poćwicz odczytywanie i wskazywanie godzin i minut na 
zegarach demonstracyjnych. 
Wprowadzenie pojęcia kwadrans. 

- ustaw i odczytaj godziny na zegarze w systemie 24-godzinnym, 
oblicz, ile jest kwadransów w jednej godzinie. 
- rozkład zajęć w ciągu dnia – oblicz czas trwania zajęć, zapisz 
godziny i minuty oraz wskaż je na tarczy zegara. 

 -podręcznik cz. 2 s. 33 ćw. 1, 2 , 3 
Zadanie 2  wykonaj w zeszycie.  
- ćwiczenia cz. 2 s. 45 ćw. 1, 2 

 
 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
4. 

Edukacja 
informatyczna 

Rysowanie odbicia w jeziorze w programie MS Paint. 
- zapoznaj się z informacjami na stronie 45, a następnie narysuj 
dowolny krajobraz i zapisz go w swoim folderze. 

- podręcznik informatyka s. 45  
Pracę  prześlij do 4.05.2020 r. 

 
 
 
Alina Mroczek 

 
5. 

Edukacja techniczna - złóż na pół kartkę z bloku technicznego, narysuj skrzydło 
motyla. Wytnij nie rozkładając kartki (po rozłożeniu będzie cały 
motyl). 
- doklej głowę, czułki. Ozdób skrzydła wg. własnego pomysłu i 
doklej np. patyczek do szaszłyków.  

- kartka A4,  patyczek np. do szaszłyków, kolorowy 
papier, bibuła itp. 
Pracę prześlij do oceny. 

 
 

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. 


