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KLASA II 

 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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 
 

Kim będę, gdy dorosnę? 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 
Edukacja 
polonistyczna 

- przeczytaj głośno wiersz R. Witka „Magister uśmiechów  
- ustal, kim jest bohater utworu i jakie zawody wykonują członkowie 

jego rodziny. Wyszukaj i głośno odczytaj odpowiednie fragmenty 

utworu. 

- opowiedz o planach zawodowych chłopca. Ustal, na czym polega ich 

wyjątkowość. 

- rozwiąż problem: Czy członkowie rodziny chłopca wykonujący 

„zwykłe” zawody są w jakimś stopniu „magistrami uśmiechów”? 

(przykładowa odpowiedź : architekt, projektując piękne domy, 

wywołuje radość ich mieszkańców). 

-uzupełnij rymowankę podanymi wyrazami, odczytaj ją na głos. 

ustalenie zasadę pisania zakończeń -arz, -erz w nazwach zawodów. 

Wymienność rz na r w przykładowych nazwach zawodów. 

-zapisz dziesięć poznanych nazw zawodów z zakończeniami -arz, -erz 

w kolejności alfabetycznej. 

- podręcznik cz. 4 s. 35 
 
- ćwiczenia  cz. 4 s.48 ćw. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
- podręcznik cz.4 s.36 ćw. 1, 2 
 
 
- ćwiczenia cz. 4 s. 49 ćw. 6, 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

 
2. 

Wychowanie 
fizyczne 

 Ćwiczenia przy muzyce. 

- wykonaj rozgrzewkę, a potem spróbuj poruszać się tak , jak dzieci na 

filmikach. 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 
https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzUh
ttps://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8 
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 

 
Alina Mroczek 

 
3. 

 
Edukacja społeczna 

- połącz  nazwy zawodów z czynnościami i symbolizującymi je 

przedmiotami. 

- ustal, którego z opisanych zawodów nie było sto lat temu. Podaj inne 

przykłady takich zawodów (np. astronauta, informatyk). Zwróć uwagę 

na związek między rozwojem techniki a pojawianiem się lub 

zanikaniem pewnych zawodów. 

- napisz w zeszycie krótką wypowiedź na temat własnych planów 

zawodowych. 

 - ćwiczenia  cz. 4 s.48, 49 ćw. 2, 4 
 
- ćwiczenia  cz. 4 s.48 ćw. 3 
 
 
- ćwiczenia  cz. 4 s.49 ćw. 5, 
 

 
 
 
 
 
 
Alina Mroczek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU
https://www.youtube.com/watch?v=v_U7ERmMGzU
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8


 
4. 

Edukacja 
informatyczna 

,,Kolorowy bukiet dla mamy” – rysujemy w Paincie   
Alina Mroczek 

 
5. 

Edukacja muzyczna  - naucz się słów i melodii piosenki -,,Jesteś mamo skarbem mym” https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g   
https://www.youtube.com/watch?v=SaTtm_Xo9U8 

 
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=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=SaTtm_Xo9U8

