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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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 
 

 Jak pokonać siły natury? 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

 Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100. 
-  Ćwiczenie rachunku pamięciowego. W wolnym czasie zagraj z 
rodzicami lub rodzeństwem w gry zamieszczone w podręczniku. 
- zapoznaj się z  różnymi sposobami obliczania sum – dodawanie liczby 
jednocyfrowej do dwucyfrowej. 
- poćwicz obliczanie sum wybranym sposobem. 
- rozwiąż  zadania tekstowych: porównywanie różnicowe, etapowe 
rozwiązywanie zadania tekstowego, obliczanie odległości, stosowanie 
określenia kilometr. 
- obliczenia pieniężne – poznawanie siły nabywczej pieniędzy. 

 
 
- podręcznik  cz. 2 s.35 
 
- podręcznik  cz. 2 s. 36 z. 1 
- podręcznik  cz. 2 s. 36 z. 3, zadanie wykonaj w zeszycie 
- ćwiczenia cz. 2 s, 47 ćw. 2 
- podręcznik  cz. 2 s. 36 z. 2 
- ćwiczenia cz. 2 s, 47 ćw. 1, 4 
- ćwiczenia cz. 2 s, 47 ćw. 3 
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2. 

Edukacja 
polonistyczno - 
przyrodnicza 

- przybliżenie pojęcia żywioł.  
Ogień, woda, ziemia i powietrze to żywioły, czyli siły natury, które 
warunkują życie na Ziemi. Czasami jednak mogą też temu życiu zagrażać. 
- utrwalanie pisowni wyrazów z ,,ż”, zapisywanie ich i układanie z nimi 
zdań. 
- przeczytaj głośno tekst  ,, Cztery żywioły” i odpowiedz ustnie na pytania 
zamieszczone pod tekstem. 
W walce z siłami natury – poznanie pracy strażaka 
- ułóż i zapisz pytania do przeczytanego tekstu o pracy strażaka. Zapisz w 
zeszycie odpowiedzi na te pytania, porównaj swoją notatkę z tekstem. 
- ,,Co robi strażak?” – rozwiń zdania wykorzystując podane wyrazy  i 
pytania pomocnicze. 
-  omów sytuacje przedstawione na ilustracjach i spróbuj sformułować 
ostrzeżenia i wskazówki w formie zdań rozkazujących. Przypomnij sobie 
zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z rz po spółgłoskach g, k. 

 
 
 
 
- ćwiczenia cz .4 s.8 ćw. 4, zadanie wykonaj w zeszycie 
 
- podręcznik  cz. 4 s.8, 9 
 
 
- ćwiczenia cz .4 s.7,8 ćw. 1, 2, 3,  
 
 
 
 
 
- podręcznik  cz. 4 s.10 ćw. 1,2,3 
- ćwiczenia cz .4 s.9 ćw. 5 
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3. 

Edukacja 
muzyczna 

- naucz się słów i melodii piosenki pt. ,,Świat woła o pomoc". 
- realizacja schematów rytmicznych- wystukaj rytmy z ćw. 2 

- zaprojektuj i wykonaj ekologiczny instrument muzyczny. 

- podręcznik  s.76 
http://wnaszejklasie123c.blogspot.com/p/piosenki.html 
- podręcznik  s.77 ćw.2,3 
Zdjęcie instrumentu prześlij do 8.05.2020 r. 
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4. 

Religia  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
1.Przypomnij sobie w jaki dzień tygodnia Jezus Zmartwychwstał? 
2.Każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania. 
Co jest najważniejszym punktem niedzieli dowiesz się wykonując zadanie 
na s. 103. 
3. Eucharystia czyli Msza Święta jest najważniejsza w świętowaniu 
niedzieli. 
4.Obejrzyj poniższy film o Eucharystii. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=690&v=DI6Uet4pmzs
&feature=emb_title 
5.Wykonaj zadanie zawarte w pracy domowej s. 104. 
Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja! 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=690&v
=DI6Uet4pmzs&feature=emb_title 
 

 
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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