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KLASA II 

 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 maja 2020 roku - PIĄTEK 
 

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 
 

W królestwie pszczół 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 
Edukacja 
polonistyczna 

- poproś rodziców o przeczytanie opowiadania A. Bahdaja ,, Malowany 
ul” i odpowiedz ustnie na pytania: 
 Jak nazywa się główna bohaterka opowiadania? Jaką funkcję pełniła w 
ulu? Co zainteresowało ją podczas pierwszego lotu? Co robiła przez całe 
lato? Jaka kara spotkała ją za samowolną zmianę swojej pracy? Jak 
królowa zareagowała na obraz letniej łąki w czasie zimowych chłodów? 
O co poprosiła pszczółkę Bze-Bze? Czy praca małej pszczółki była 
potrzebna? 
- wskaż najważniejsze wydarzenia w opowiadaniu i opisz je zdaniami. 
Opowiedz historyjkę przedstawioną na ilustracjach. 
- utwórz zdania i zapisz je w zeszycie. 
Wyjątki od reguły – ćwiczenia ortograficzne. 
-  przypomnij sobie pisownię wyrazu ,,pszczoła”. 
- ułóż i zapisz zdania z podanymi wyrażeniami. 
 - zwróć uwagę na to, że w wyrazie ,,pszczoła” po spółgłosce p piszemy 
sz . 
– Utrwalanie pisowni wyrazów z rz po spółgłosce p. 

- podręcznik cz. 4 s. 28, 29 
 
 
 
 
 
 
 
- ćwiczenia  cz. 4 s.39 ćw. 1 
 
- ćwiczenia  cz. 4 s.40 ćw. 2 
- ćwiczenia  cz. 4 s.40 ćw. 3, 4 
 
 
 
- ćwiczenia  cz. 4 s.40 ćw. 5, 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
2. 

Wychowanie 
fizyczne 

Gry i zabawy w terenie z wykorzystaniem naturalnych przeszkód. 

Gry i zabawy z wykorzystaniem naturalnych przeszkód, np. wchodzenie 

na górkę i zbieganie, przeskakiwanie przez powalone drzewo lub 

strumyk, przechodzenie pod powalonym drzewem lub nisko 

zwisającymi gałęziami, slalom między drzewami. 

 

- skakanki, kamyki lub patyki  
Alina Mroczek 

 
3. 

 
Edukacja społeczna 

- opowiedz rodzicom co wiesz o pszczołach. 
- poproś rodziców o odczytanie poniższych informacji o pszczołach: 
Rój pszczeli zamieszkujący ul składa się z najważniejszej królowej-matki, 
robotnic i trutni. Królowa żyje do 7 lat. Składa jaja, którymi opiekują się 

  
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE 
https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk 
https://www.youtube.com/watch?v=ZK8dP_cS3jE 

 
 
 
 

mailto:palecznica@poczta.fm,
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https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk
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robotnice. Z jaj wylęgają się larwy, a z nich dopiero dorosłe pszczoły. 
Robotnice są stałymi mieszkankami ula. Są posłuszne królowej. Ich 
zadania to: czyszczenie komórek, do których królowa składa jaja, 
opieka nad jajeczkami i larwami, pilnowanie wejścia do ula 
wentylowanie go, budowanie plastrów z wosku, odbieranie nektaru od 
robotnic zbieraczek, zbieranie pokarmu (nektaru, pyłku) i wody. Nie 
robią tego wszystkie robotnice. Panuje wśród nich podział pracy. 
Podczas zbierania nektaru i pyłku pszczoły zapylają rośliny, które dzięki 
temu owocują i dają nasiona. Jedna pszczoła zbiera nektar z jednego 
gatunku kwiatu. Gdy robotnice chcą poinformować inne zbieraczki 
o dużej ilości nektaru w jakimś miejscu, odbywają w ulu różne rodzaje 
tańca, w zależności od odległości dzielącej ul od kwiatów. Robotnice 
żyją ponad miesiąc latem i 6 miesięcy zimą. Trutnie pojawiają się w ulu 
wiosną. Biorą udział tylko w rozmnażaniu, nie zbierają niczego, 
nie pilnują ula i nie pełnią żadnych funkcji społecznych. Jesienią wraz z 
nadejściem chłodów są wypędzane z gniazda i giną. 
Pszczoły hoduje się w ulach. Ul dzieli się na magazyn, gdzie pszczoły 
gromadzą miód w plastrach, przestrzeń produkcyjną oraz oddzieloną 
od nich rodnię, w której znajduje się królowa i jajeczka. Każdy ul ma 
otwór, przez który wylatują i wlatują pszczoły. Pszczelarze hodują 
pszczoły w pasiekach. 
- odpowiedz ustnie na pytania: Jaką funkcję pełni królowa – pszczela 
matka?Czym zajmują się robotnice? Jaki jest los trutni? 
- wyjaśnij  wyrażenie ,, pracowity jak pszczółka”. 
-  pomyśl, kto z Twoich znajomych jest  pracowity jak pszczółka. 
-  porozmawiaj z rodzicami o znaczeniu pracy w życiu człowieka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
4. 

Edukacja 
informatyczna 

Wiosenna łąka – rysujemy w Paincie 
- obejrzyj filmik, a potem wykonaj rysunek wiosennej łąki w 
programie Paint. 
Pracę prześlij do oceny do 22.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=wZqJN8XzX6s  
 

 
 
 
Alina Mroczek 

 
5. 

Edukacja techniczna  „Malowany ul” – wykonanie projektu. 
- zaprojektuj kwiatowy wzór na ścianę ula – naszkicuj go i pokoloruj. 

Kartka z bloku A4, kredki, flamastry lub farby  
Alina Mroczek 

 
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. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wZqJN8XzX6s

