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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 maja 2020 roku - CZWARTEK 
 

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 
 

Mieszkańcy łąki i ogrodu 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

- przeczytaj głośno wiersz J. Brzechwy „Żuk”, następnie 
odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem. 
-Co wiemy o żuku i biedronce?- zapoznanie z informacjami o 
tych owadach. 
Żuk – owad z rodziny chrząszczy, krępy, ma od 1,5 do 2 cm 
długości, jest czarny, lśniący, żyje w lasach i na łąkach, zjada 
zwierzęce odchody; 
Biedronka – jest niewielkim owalnym owadem z rodziny 
chrząszczy; ma mniej więcej pół centymetra długości i 
czerwone skrzydełka z czarnymi kropkami, żyje na łąkach, w 
ogrodach i sadach, zjada mszyce i inne szkodniki roślin. 
- rozpoznaj owady na podstawie opisu ich cech różnicujących. 
-  napisz zdania z pamięci , a potem sprawdź czy napisałeś 
bezbłędnie. 
- przeczytaj informacje o zwierzętach zamieszkujących łąki. 
Omów budowę owada na przykładzie mrówki. Rozpoznaj i 
nazwij zwierzęta. Zapisz ich nazw w kolejności alfabetycznej. 
- spróbuj odpowiedzieć ustnie na pytanie: Jakie znaczenie dla 
człowieka i dla przyrody mają zwierzęta, które żyją na łące? 
- układanie i rozwiązywanie łamigłówek o mieszkańcach łąki. 

- podręcznik  cz. 4 s 27-28 (pyt. 1, 2, 3) 
Informacje o mieszkańcach łąki:  
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI 
https://www.youtube.com/watch?v=jFIm5X7xS-U  
 
 
 
 
 
 
 
- ćwiczenia cz. 4  s. 36 ćw. 1 
- ćwiczenia cz. 4  s. 37 ćw. 6 
 
- ćwiczenia cz. 4  s. 36 ćw. 4 i s. 38 ćw. 7 
https://www.youtube.com/watch?v=zXj4AyotYzc 
 
- ćwiczenia cz. 4  s. 38 ćw. 8 
 
- ćwiczenia cz. 4  s. 36 i 37 ćw. 2, 3, 4, 5 
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

- oblicz iloczyny z wykorzystaniem ilustracji. Odpowiedz na 
pytania dotyczące wykonanych obliczeń. 
- obliczenia pieniężne. 
- poćwicz dzielenie przez 1 i przez 10, z pomocą rodziców 
wyciągnij wnioski. 
-  rozwiąż zadania tekstowe: etapowe rozwiązywanie zadań 

- podręcznik  cz. 2 s. 49 z.1 

 
- podręcznik  cz. 2 s. 49 z.2, 3 

- ćwiczenia cz. 2 s. 58 z. 1 
 

- podręcznik  cz. 2 s. 49 z.4,5 

- ćwiczenia cz. 2 s. 58 z. 2, 3, 4, 5 

 
 

 

 

 

Alina Mroczek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
https://www.youtube.com/watch?v=jFIm5X7xS-U
https://www.youtube.com/watch?v=zXj4AyotYzc
https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4


złożonych, obliczenia zegarowe, poprawienie zadania celowo 
źle skonstruowanego i jego rozwiązanie. 

 

 
3. 

Edukacja muzyczna - przeczytaj tekst piosenki pt. ,,Trąbka gra” . 
- zapoznaj się z budową trąbki i wykonaj ćwiczenia 

- podręcznik muzyka  s. 81 
- podręcznik muzyka  s. 82 ćw.2, 4, 5 
https://www.youtube.com/watch?v=9lrcN14WdYk 
https://www.youtube.com/watch?v=JTqH7UaaUEU 
https://www.youtube.com/watch?v=lMW9EkIRadQ 
https://www.youtube.com/watch?v=ClMTuUwl0tg 
https://www.youtube.com/watch?v=PzFTaapJXng 

 
 

Alina Mroczek 
 

 
4. 

Religa Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Jak pamiętacie miesiąc maj w sposób szczególny jest 

poświęcony Maryi. W 

Polsce i na całym świecie jest wiele miejsc, gdzie w sposób 

szczególny 

oddajemy cześć Matce Bożej. Dzisiaj chcę was zabrać do 

takiego miejsca. 

Zapraszam do udziału w katechezie o Sanktuariom Matki 

Bożej Kębelskiej w 

Wąwolnicy. Wąwolnica to miejscowość, która jest odległa od 

Pałecznicy około 

godzinę drogi samochodem. 

Otwórz link i klikaj na ikonkę w prawym górnym rogu 

(paluszek podniesiony do 

góry, następnie klikaj w te miejsca , gdzie pojawi się taka 

ikonka z paluszkiem). 

https://view.genial.ly/5ea901d072a1080d7cde755a/interactive-

image- 

sanktuarium-matki-bozej-kebelskiej-w- 

wawolnicy?fbclid=IwAR0ZpgGMyDjfEd96nE00- 

N45vguySlEjkf2lP5QstKwqBXEXYN1j4OjzDLA 

Wykonaj zadania z podręcznika s. 162 i 163. 
Zapraszam Was do wspólnego odmawiania Litanii Loretańskiej 
z rodzicami w 
domu. 
 

Podręcznik 
 
https://view.genial.ly/5ea901d072a 
1080d7cde755a/interactive-image- 
sanktuarium-matki-bozej- 
kebelskiej-w- 
wawolnicy?fbclid=IwAR0ZpgGMy 
DjfEd96nE00- 
N45vguySlEjkf2lP5QstKwqBXEX 
YN1j4OjzDLA 
 

 
 
 

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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