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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 maja 2020 roku - ŚRODA  
 

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 
 

Moja mama jest wspaniała 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

- napisz krótką notatkę o swojej mamie (jaka jest, co lubi, jak spędza 

czas ze swoim dzieckiem). 
- przeczytaj wiersz N. Usenko „Najczerwieńszy kubek” i odpowiedz 

ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem. 

- wymień swoje ulubione kwiaty. 
- opisz ustnie wygląd kwiatów przedstawionych na zdjęciach  w 

ćwiczeniach i podpisz je. 
- przypomnij sobie kiedy piszemy ,,ó” i ,,rz” i wykonaj ćwiczenie w 
zeszycie ćwiczeń. 

 - ćwiczenia cz. 4 s. 46 ćw. 1 
 
- podręcznik cz. 4 s. 33 
 
 
- ćwiczenia cz. 4 s. 46 ćw. 2 
 
-ćwiczenia cz. 4 s. 46 ćw. 3 

 
 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

- przyjrzyj się  różnym sposobom dodawania liczb dwucyfrowych, a 

następnie rozwiąż zadania. 

- poćwicz rozwiązywanie i układanie zadań (obliczenia pieniężne, 

odczytywanie danych z rysunku, obliczanie odległości w 

kilometrach,). 

- zapisz słowami i znakami rzymskimi nazw miesięcy spełniających 

warunki zadania. 

- podręcznik cz. 2 s . 51 z. 1– 4 (zad. 2 – każdy 
przykład wykonaj trzema sposobami). 
- ćwiczenia cz. 2 s. 62 z. 1, 2, 3.  
 
 
- ćwiczenia cz. 2 s. 62 z. 4  

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
3. 

Wychowanie fizyczne Ćwiczenia kształtujące z woreczkami. 

– Marsz dookoła sali, podrzut woreczka z klaśnięciem, na sygnał 

zmiana kierunku. 

– Noszenie woreczka na dłoni wyprostowanej ręki – na sygnał zmiana 

kierunku. 

– Przeskoki przez woreczek w przód, w tył. 

– Przekładanie woreczka pod prawą, lewą nogą. 

– Leżenie na plecach i przetaczanie woreczka pod plecami. 

– Przejście z leżenia do siadu równoważnego z woreczkiem w 

wyciągniętych rękach. 

– Leżenie na brzuchu – podnoszenie woreczka w wyciągniętych do 

przodu rękach z jednoczesnym 

uniesieniem głowy i klatki piersiowej (należy wytrzymać 3 sekundy). 

– Leżenie na brzuchu z woreczkiem między stopami i zginanie nóg w 

kolanach. 

 - zamiast woreczka możesz użyć małej 
plastikowej butelki. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
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– Leżenie na plecach, ćwiczenia oddechowe. 

 
4. 

Język  angielski S: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7 Sport-cz.2. Wykonam kartę pracy zamieszczoną na 
Classroom 
Nagrania dostępne do dwóch pierwszych 
zadań dostępne pod linkami 
Zad 1 https://cutt.ly/SyTnw1C 
Zad 2 https://cutt.ly/AyTntpn 
 
Termin wykonania do 25 maja. 

 
 

 
 
 
 
Małgorzata Grzegorczyk 

5. Edukacja plastyczna ,, Moja mama”  
- namaluj farbami portret swojej mamy 

 
Zdjęcie  swojej pracy prześlij do 25. 05.2020 
 

 

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 
 

https://cutt.ly/SyTnw1C
https://cutt.ly/AyTntpn

