
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl  
 
 

 

KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 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 

 

Fantazja ubarwia świat 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

•Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie 100. 
- Mierzenie długości i szerokości wybranych przedmiotów w klasie 

wybraną miarą. Przypomnienie ważnych zasad mierzenia: przykładanie 

miary w punkcie 0 na początku pomiaru i odczytanie wartości na końcu 

pomiaru. 

-  Obliczanie długości łamanej, porównywanie odległości (kilometry). 

-  Wskazywanie cyfry dziesiątek i jedności w podanych liczbach. 

- Obliczenia pieniężne – odczytywanie danych z ilustracji. 

- Tworzenie liczb dwucyfrowych z podanych liczb i dodawanie ich lub 

odejmowanie – praca w zeszycie. 

- Rozwiązywanie zadań tekstowych: obliczanie długości w 

centymetrach, odległości w metrach, wykonywanie schematycznych 

rysunków ułatwiających rozwiązywanie zadań, obliczanie wieku osób, 

etapowe rozwiązywanie zadania złożonego – porównywanie różnicowe. 

 Czytanie schematów, obliczanie wskazanych sum i różnic. 

- podręcznik cz.2 s. 53 z. 1-5 
- ćwiczenia cz. 2 s. 64 z. 1-5 
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2. 

Edukacja 
polonistyczna 

- Słuchanie wiersza, J. Brzechwy „Na wyspach Bergamutach”, 
czytanego przez nauczyciela poprzedzone pytaniem: Kto zamieszkuje 
tajemnicze wyspy? 
- Odpowiedzi na pytania do tekstu, np. Jak wygląda życie na 

wyspach Bergamutach? Jakie zwierzęta tam mieszkają i jak się 
zachowują? 
- Zapisanie nazw zwierząt na „terenie” wyspy. Głośne odczytanie nazw 

zwierząt – samokontrola. 

- Wypowiedzi o mieszkańcach wyspy – wskazywanie elementów 

niezwykłych, zaskakujących. 

- Ćwiczenia w głośnym, wyrazistym czytaniu wiersza. 

• Niezwykłe zwierzęta – ćwiczenie kreatywności. 
- Wymyślanie innych „dziwnych” zwierząt i zapisywanie 

najciekawszych lub najzabawniejszych propozycji. 

- podręcznik cz. 4 s. 37 
- ćwiczenia cz .4 s. 50 ćw. 1 
 
 
 
 
 
 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 50, 51 ćw. 2 
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- Wypowiedzi o niezwykłych zwierzętach wymyślonych przez uczniów. 

Wskazanie elementów realistycznych i fantastycznych. Ocena 

kreatywności pomysłów (oryginalny, zaskakujący, dowcipny). 

• Utrwalanie pisowni wyrazów z ó niewymiennym. 
- Dobieranie wyrazów, które należą do tej samej kategorii, np. 

zwierzęta, przedmioty. 

- Układanie zdań opisujących ilustracje (z wyrazami z ó) i ich 

zapisywanie, sprawdzanie poprawności zapisu. 

 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 51 ćw. 3,4 
 
 

 
3. 

Wychowanie 
fizyczne 

• Ćwiczenia kształtujące ze skakanką na boisku szkolnym. 

– Przeskakiwanie nad leżącą skakanką obunóż i jednonóż. 
– Przeskakiwanie w tył i w przód przez złożoną na pół skakanką 
trzymaną w rękach. 
– Przeskakiwanie przez skakankę w ruchu. 
– Wyciąganie się ku górze ze wspięciem na palce, ze skakanką trzymaną 
nad głową. 
– Skłony i wyprosty ze skakanką trzymaną w rękach nad głową, 
kładzenie skakanki na podłożu 
i podnoszenie jej. 
– Przekładanie skakanki trzymanej w rękach w przód i w tył nad głową. 
– Zaczepienie skakanki za stopę z tyłu, przyciąganie nogi do pośladków. 

skakanka  
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4. 

Język angielski S: : Poznajemy słowa związane z naszym samopoczuciem, 
słuchamy historyjki 

Poznaję słowa związane z samopoczuciem  
 
Słownictwo z podręcznika: 
How are you? – jak się masz? 
Cry- płakać 
Ill- chory 
Afraid- przestraszony 
Better- lepiej 
Why- dlaczgo 
I’m fine, thank you. - mam się dobrze, dziękuję.  
I’m ill- jestem chory 
I’m hot/cold- jest mi gorąco/zimno. 
I’m better now- mam się teraz lepiej 
Don’t be afraid- nie bój się 
Put on your sweater- nałóż sweter 
Let’s go out and play- wyjdźmy na zewnątrz I się pobawmy.  
 
*Wysłucham historyjki zad 1/92 w podręczniku 
 
https://cutt.ly/kyIE4dx 
 
*Na podstawie słówek i wyrażeń powyżej wykonam zadania 
z zeszytu ćwiczeń: 

 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

https://cutt.ly/kyIE4dx


1,2/116 
W zadaniu 2 obowiązuje to samo nagranie co podane w 
linku wyżej. 
3,4/117 

 
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 
 
 


