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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 maja 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 

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 

 

Dzień odkrywców. Klasowa gazetka 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

- minitest umiejętności praktycznych: obliczenia kalendarzowe, 

zegarowe, obliczanie temperatury, pojemności. 

- rozwiąż zadania tekstowe. 

-doskonalenie mnożenia – działania z okienkami. 

- ćwiczenia cz. 2 s. 59, 60 ćw. 1-6 
 
 

 
 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

- wymień, jakie znasz czasopisma dla dzieci, zapisz ich tytuły w zeszycie. 
- zaznacz tytuł zgodnie z poleceniem. 
- dokończ rysunek. 

-  rozwiąż krzyżówkę. 

- napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: jakie jest Twoje ulubione 

czasopismo i o czym ono opowiada? 

 
- ćwiczenia cz .4 s. 42, 43 ćw. 1, 2, ,3, 4, 5 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 

Wychowanie 
fizyczne 

- bieg na krótkich dystansach z różnych startów, np. z leżenia na plecach, 

z siadu skrzyżnego, z siadu podpartego. 
https://www.youtube.com/watch?v=Fb-OLThRHvo 
https://www.youtube.com/watch?v=xhlQJwRgedQ 
https://www.youtube.com/watch?v=O9kehW-grjs 

 

Alina Mroczek 

 
4. 

Język angielski S: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7 Sport-cz.2 Powtarzam słownictwo związane ze sportem 
*Na podstawie poznanych słówek wykonam następujące 
zadania z zeszytu ćwiczeń 
Strona 107 
1,2/108 
3/109 Pamiętaj! I like….. Ja lubię……./I don’t like…….Ja nie 
lubię……. 
4/109 

 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

 
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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