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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 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 
 

Wiosna w sadzie 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 bez przekraczania 
progu dziesiątkowego, obliczenia pieniężne, określenia o tyle 
mniej, o tyle więcej. 
Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe. 
Obliczenia do zad. 3 i 4 z podręcznika wykonaj w zeszycie. 

- ćwiczenia cz. 2 s. 43 z. 1, 2, 5 
- podręcznik cz. 2 s. 31 z. 1, 2 
-podręcznik  cz. 2 s. 31 z. 3, 4, 
- ćwiczenia cz. 2 s. 31 z. 3, 4 
- ćwiczenia cz. 2 s. 43 z. 6 

 
 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

-przeczytaj najpierw po cichu a potem głośno wiersz Doroty 
Gellner „Sad rozkwita”. Czytając głośno zwróć uwagę na 
zachowanie właściwej interpunkcji i intonacji. 
- znajdź w wierszu i odczytaj fragmenty opisujące wygląd 
drzew i zachowanie ptaka.  
- wyszukaj w wierszu rymujące się wyrazy.  
Ćwiczenia gramatyczne, ortograficzne i językowe – liczba 
rzeczowników, rodziny wyrazów, pisownia wyrazu pszczoła. 

- podręcznik  cz. 3 s. 70 

- ćwiczenia cz.3 s. 76 ćw. 1 
 
 
 
- ćwiczenia cz.3 s. 76 ćw. 2, 3 
Ćwiczenie 3 wykonaj w zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Edukacja przyrodnicza Zapoznanie z etapami powstawania owocu. 

- porównaj wygląd jabłoni kwitnącej i jabłoni owocującej na 
podstawie dwóch ilustracji ukazujących to samo drzewo 
wiosną i latem. 
-  porozmawiaj z  rodzicami o tym,  jak powstają owoce?  
- przeczytaj głośno tekst informacyjny „Od kwiatu do owocu”. 

- podręcznik cz. 3 s. 71 
- ćwiczenia cz.3 s. 77, 78 ćw. 4, 5, 6 

 
 

 

 

Alina Mroczek 
 

 
4. 

Religa Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
- Chrystus zmartwychwstał !Alleluja! 
- Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 
Dzisiejszy temat: Eucharystia darem Boga. Znajduje się na s. 
98-99. 
1.na s. 98 znajduje się obraz przedstawiający Ostatnią 
Wieczerzę. W czasie ostatniej Wieczerzy, której pamiątkę 
obchodziliśmy w Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił 
Sakrament Eucharystii. Odprawił pierwszą Mszę Świętą. Jezu 

Podręcznik 

 
 
 
 
 
 
 

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


wypowiedział bardzo ważne słowa, które powtarzane są 
podczas każdej Mszy Świętej.  
2.Uzupełnij tekst wyrazami z naklejek. 
3. Wykonaj zadanie ze s. 99 ( dokończ kielich).  

 
WAŻNE! Proszę o przysłanie zaległych prac. 
ekarczewska0173@gmail.com 
Pozdrawiam!  

 
 
 
 

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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