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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 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 

 

Majowa łąka. 
 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

- przeanalizuj przykładowe teksty życzeń i ustal, kto jest ich adresatem i z 

jakiej okazji je napisano. Wskaż wspólne cechy życzeń i różnice między 

nimi. 

Droga…! W dniu Twojego święta składam Ci najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, radości i pomyślności. Żyj nam sto lat! 
Kochający wnuczek Adaś 
Kochana…! Życzę Ci, aby nadchodzące… upłynęły w spokoju i 
radości, a przy wigilijnym stole zapanowała serdeczna, rodzinna 
atmosfera. Mam też nadzieję, że nadchodzący Nowy Rok będzie 
pełen miłych wydarzeń. Twoja siostrzenica Asia. 
- omów pisownię zwrotów grzecznościowych używanych w życzeniach. 

- napisz w zeszycie życzenia dla swojej mamy z okazji Dnia Matki. 

- wykonaj kartę pracy zamieszczoną w classroomie 

 

- podręcznik  cz. 4 s.34 z. 1, 2 
 

 
 

 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

- rozwiązanie zadania z wykorzystaniem liczmanów (patyczków, zapałek). 
- przyjrzyj się różnym sposobom odejmowania liczb dwucyfrowych.  

- ćwiczenia doskonalące odejmowanie liczb dwucyfrowych poznanymi 

sposobami. 

- obliczenia pieniężne: odczytaj dane z ilustracji, popatrz na ilustracji, 

wyciągnij wnioski; obliczanie reszty. 

- rozwiąż zadania  

 

 
- podręcznik  cz. 2 s. 52 z. 1, 2, 3, 4 
 
 
- ćwiczenia cz .2 s. 63 ćw. 1, 2 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 

 
3. 

Edukacja 
techniczna 

- wykonaj laurkę dla mamy z okazji jej święta 
 

-dowolne  
Alina Mroczek 

 
4. 

Religia TEMAT: : Zesłanie Ducha Świętego. 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kim jest Duch Święty? 

Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna . Jest to trzecia osoba boska. 

 
podręcznik 

 

 

 
Elżbieta 
Karczewska 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


Więcej dowiesz się z katechezy online. 

https://view.genial.ly/5ea1a2a443a2920da1f496c0/presentation-kl-1-
zeslanie-ducha-swietego-
copy?fbclid=IwAR319LqlXz3Bnfo2aR3WIxW6xRmtMqUb6LaRYaEm7-l-
9hpB_1O46Tr9ZQU 
Wykonaj zadania s. 117 z podręcznika. 
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 
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