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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 06 maja 2020 roku - ŚRODA  
 

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 
 

Na wiejskim podwórku. 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

- wyszukaj informacje potrzebne do zapisania metryczki książki. 

- opowiedz rodzicom o najciekawszych,  Twoim zdaniem  przygodach 

bohaterów. Wyraź  swoje zdania o zachowaniu Metki i innych 

zwierząt opisanych w utworze. 

- wyjaśnij związki frazeologiczne czarna owca (osoba 

kompromitująca swoje środowisko, przynosząca wstyd np. rodzinie), 

chodzić jak błędna owca (chodzić nieprzytomnie, bez celu, nie móc 

znaleźć sobie miejsca). 

- ćwiczenia dźwiękonaśladowcze: naśladowanie odgłosów 

wydawanych przez te zwierzęta, prowadzenie rozmów młodych 

zwierząt i dorosłych (z użyciem wyrazów dźwiękonaśladowczych), 

nazywanie odgłosów zwierząt i zapisywanie tych nazw, np. miau – 

miauczenie, gę, gę – gęganie, ko, ko, ko – gdakanie. 

- utrwalanie pisowni wyrazów z rz po spółgłosce ch. 

- ,, Gdzie mieszkają?” – nazywanie pomieszczeń, w których żyją 

zwierzęta w wiejskiej zagrodzie. 

  
- ćwiczenia cz. 4 s. 23 ćw. 1, 2, 3, 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ćwiczenia cz. 4 s. 24 ćw. 6 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja przyrodnicza - wymień  zwierzęta żyjące  w wiejskiej zagrodzie opisanej w książce. 

- rozpoznaj i nazwij  zwierzęta na ilustracjach umieszczonych  w 

ćwiczeniach. 

- porozmawiaj z rodzicami na temat produktów spożywczych 

obecnych na stołach w naszych domach. Określ ich pochodzenie 

(roślinne, zwierzęce). 

- podaj nazwy  produktów, których dostarczają różne zwierzęta (np. 

mleko, mięso, wełna, szczecina, puch, jajka) 

- Jakie zwierzęta dostarczają mleko? Nazywanie produktów 

wytwarzanych z mleka. 

- podaj przykłady wykorzystania mleka w gospodarstwach 

domowych. 

- ćwiczenia cz. 4 s. 24 ćw. 5 
 - ćwiczenia cz.4  s. 225 ćw. 7,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alina Mroczek 

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


 
3. 

Wychowanie fizyczne Gry i zabawy z zastosowaniem nietypowych przyborów. 

- przetaczanie butelki w leżeniu na brzuchu: leżąc na brzuchu, unieś 

lekko głowę i przetaczaj butelkę z ręki do ręki. 

- unieś butelkę stopami w siadzie podpartym. 

- podawanie butelek w parach: dzieci w parach stoją naprzeciwko 

siebie w ustalonej odległości i jednocześnie rzucają do siebie butelki, 

starając się je złapać. 

-  „Butelkowe kręgle” – ustaw  kręgle(butelki) i staraj się zbić 

wszystkie rzucając piłką. 

 - slalom z piłką– trasę slalomu wyznacza kilka plastikowych butelek. 

Prowadź piłkę nogami, omijając butelki. 

 
- piłka, plastikowe butekli 

 
 

 

 

Alina Mroczek 

 
4. 

Język  angielski S: Poznajemy słowa i zwroty związane z piłką nożną, czytamy 
tekst o chłopcu z Brazylii. 

Poznaję słowa i zwroty związane z piłką nożną 
 
*W podręczniku na stronie 82 wysłucham 
tekstu o chłopcu z Brazylii. 
Link poniżej 
https://cutt.ly/5ykwrAa 
Postaram nauczyć się go czytać( nagranie ma 
Wam pomóc w poprawnej wymowie 
poszczególnych, szczególnie nowych 
wyrazów) 
*Pod tematem lekcji do zeszytu przepiszę 
następujące wyrażenia i zdania: 
Kick hard- kopać mocno 
Score a goal- zdobyć gola 
Fall- upadać 
Match- mecz 
Favourite sport- ulubiony sport 
Sometimes- czasami 
I can score a goal- Potrafię zdobyć gola 
I can kick the ball hard- Potrafię kopać mocno 
piłkę 
I sometimes fall- czasami upadam 

 
 

 
 
 
 
Małgorzata Grzegorczyk 

5. Edukacja 
matematyczna  

- doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia: dobieranie działań 

do ilustracji, układanie działań z podanych liczb i ich obliczanie w 

zeszycie. 

- rozwiązywanie zadań tekstowych: na podstawie ilustracji, obliczenia 

pieniężne, etapowe rozwiązywanie zadania złożonego. 

- „Liczę szybciej niż ślimak” – gra. Zaproś do gry rodzeństwo lub 

rodziców, omówcie zasady gry a potem  rozegrajcie w parach kilka 

partii . 

 
 - podręcznik cz. 2 s. 44 zad. 1, 2, 3, 4 
 (zad.2, 3, 4 wykonaj w zeszycie) 
 
 
- ćwiczenia cz. 2 s. 52 
 

 

Alina Mroczek 

6. Praca domowa Na poniedziałek uczymy się tabliczki mnożenia do 50. Kto opanuje 

tabliczkę mnożenia do 50 to uczy się do 100. 
  

https://cutt.ly/5ykwrAa


 
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 
 


