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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 maja 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 

 

Majowa łąka. 
 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

- oblicz ilorazy i sprawdź dzielenie za pomocą mnożenia. 

- przyjrzyj się graficznym zapisom działań,  z pomocą rodziców 

wyciągnij wnioski. Samodzielne uzupełnij zapisy graficzne. 

- rozwiąż zadania tekstowe: mnożenie i dzielenie, etapowe rozwiązywanie 

zadań złożonych, zadawanie pytań do zadania, zapisywanie obliczeń i 

ustne odpowiedzi na pytania, układanie treści zadania do podanego 

działania. 

- ćwiczenia cz. 2 s, 55 ćw. 1 
- podręcznik  cz. 2 s.47 z. 2 
 
- podręcznik  cz. 2 s. 47 z. 1, 3, 4,  
Zad. 2(kropka), 3, 4 wykonaj w zeszycie (przepisz 
pytanie, wykonaj działanie, zapisz odpowiedź). 
- ćwiczenia cz. 2 s, 51 ćw. 2, 3 

 
 

 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
przyrodnicza  

- przypomnij sobie, jak wygląda majowa łąka. Wymień znane Ci rośliny 
rosnące na łące. 
- przeczytaj tekst informacyjny o łące oraz o roślinach rosnących na łące. 

- przyjrzyj się zdjęciom zamieszczonym w podręczniku  i opisz ustnie 

przedstawione na nich rośliny. 

- rozpoznaj rośliny łąkowe, podawaj ich nazw, omów ich zastosowanie, 

wskaż wśród nich rośliny lecznicze oraz rośliny wykorzystywane w 

celach spożywczych, podaj nazwy otrzymywanych z nich produktów 

 
 
- podręcznik  cz. 4 s. 24 
 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 35 ćw. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 

Edukacja 
polonistyczna 

- ułóż puzzle, a następnie ułóż i zapisz pytania do samodzielnie 

przeczytanego tekstu o mniszku lekarskim. 

- Czego chciałbyś się dowiedzieć? – ustne formułowanie pytań do 

informacji o zwierzętach żyjących na łące zamieszczonych w 

podręczniku. Trzy wybrane pytania zapisz w zeszycie. 

- porozmawiaj z rodzicami o znaczeniu łąk dla ludzi i zwierząt. 

- ułóż i zapisz podane zdania zgodnie z następstwem przyczynowo-

skutkowym, dorysuj brakujące elementy na rysunku, opowiedz o rysunku, 

przedstawionych na nim roślinach i zwierzętach. 

- rozpoznaj nazw zwierząt i nazw roślin (rzeczowniki). 

-ćwiczenia cz .4 s. 32 ćw. 1 
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 - co to 
jest łąka 
?https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk - 
zioła 
 
- podręcznik  cz. 4 s. 25 
 
 
 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 34 ćw. 5, 6 

 
 
Alina Mroczek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk


 
4. 

Religia TEMAT: Wyjątkowe urodziny – 100 lat św. Jana Pawła II. 

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! 

Już wkrótce 18 maja będziemy przeżywać wyjątkowe urodziny. Wtedy  

św. Jan Paweł II , papież Polak będzie obchodził swoje 100 urodziny. 

Zapraszam do katechezy na temat życia św. Jana Pawła II. 

Po otwarciu linku klikamy na okienko z paluszkiem (prawy górny róg) . Po 
zakończeniu piosenki, filmu, zadania, zamykamy dodatkowe okno i 
wracamy do katechezy. Strzałką z prawej strony przechodzimy dalej. 
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-
pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0C9-
2GmXSAcBMNPxN1YGh1DC34pzGuJs58cQxSMtt0ivfq3uZU_hcuhrE 
Pod tytułem urodziny jest zadanie do wykonania. Czekam na wasze 
prace. 
Zapraszam Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z 

rodzicami w domu 

 
podręcznik 

 

https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/prese
ntation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0C9-
2GmXSAcBMNPxN1YGh1DC34pzGuJs58cQxSMtt0ivfq3uZ
U_hcuhrE 
 

 
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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