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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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 

 

Gdyby można było... 
 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja  
polonistyczna  

- poproś rodziców o przeczytanie opowiadania A. Tyszki „Aga i motyle”. - 
odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem. 
- wskaż kolejne wydarzenia w opowiadaniu. Na podstawie ułożonego 
planu opowiedz rodzicom przygodę Agi.  
- narysuj swoje najbardziej niezwykłe marzenie. 

- podręcznik  cz. 4 s. 30 - 31 
 
- ćwiczenia cz . 4 s. 44 ćw. 1 

 

- ćwiczenia cz . 4 s. 44 ćw. 2 – ćwiczenie prześlij do oceny. 

 
 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
przyrodnicza  

- omów ilustracje, nazwij przedstawione na nich zwierzęta. 
- głośno odczytaj informacje i wypowiedzi zwierząt. 
- porozmawiaj z rodzicami o pozytywnym i negatywnym wpływie tych 
zwierząt na uprawy roślin. Zwróć uwagę na zwierzęta, które są zarówno 
pożyteczne, jak i szkodzą, np. kret. 
- omów z rodzicami sposoby walki ze szkodnikami w rolnictwie. 

- podręcznik  cz. 4 s. 32 
 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 45 ćw. 4, 5 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 45-  informacja w niebieskiej ramce. 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 

Edukacja  
matematyczna 

- przyjrzyj się , jak  dodawać do liczby dwucyfrowej i odejmować od niej 
pełne dziesiątki. 
 - oblicz sumy podanym sposobem. Zapisz wyniki pomniejszania i 
powiększania liczb w tabeli. 
- rozwiąż zadania tekstowe. 
- uzupełnij dane w tabeli (dodawanie liczb dwucyfrowych), odczytaj 
wskazane informacje, odpowiedz na pytania pod tabelą. 

- podręcznik  cz. 2 s.50 z. 1, 2 
 - ćwiczenia cz. 2 s, 61 ćw. 2 
 
- podręcznik  cz. 2 s.50 z. 3 
- ćwiczenia cz. 2 s, 61 ćw. 1 
- ćwiczenia cz. 2 s, 61 ćw. 3 
 

 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
4. 

Religia TEMAT: Umiemy dzielić się z innymi. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się w jaki sposób możemy pomagać 
innym ludziom. Poznacie uczynki co do ciała. 
1.Wykonaj zadanie w podręczniku s. 114 
2. Spróbuj dokończyć zdania na s.115. Pomogą Ci obrazki wklejone na s. 
114 i wyrazy podane poniżej: napoić, nakarmić, przyodziać, w dom 
przyjąć, nawiedzać, pocieszać, grzebać. 
3. Zdania , które dokończyłeś na s. 115 to  uczynki względem ciała 

 
podręcznik 

 

 

 
Elżbieta 
Karczewska 
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4. Naucz się ich na pamięć i staraj się wypełniać. Okazując miłość 
bliźniemu okazujesz ją Jezusowi. 
5. Zrób zdjęcie zadania s.115 i prześlij na moją pocztę. 
Zachęcam Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z 
rodzicami w domu. 

 
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 
 
 


