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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 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 

 

Sprawdzam siebie. Świat jest pełen kolorów. 
 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

Słuchanie opowiadania Małgorzaty Węgrzeckiej „Czary mamy”. 
Sprawdzenie rozumienia tekstu. 
Rozmowa kierowana na temat wysłuchanego opowiadania. Ćwiczenia 
systematyzujące wiedzę i samokontrolne: pisanie wyrazów z rz po 
spółgłoskach, nazwy roślin, zwierząt, rzeczy, osób, kolejność 
alfabetyczna wyrazów, pisanie czasowników w liczbie pojedynczej i 
mnogiej, tworzenie porównań. 
Ćwiczenia w dokonywaniu samooceny. 

- ćwiczenia  cz. 4 s. 52, 53 
 
Potyczki Ortograficzne s. 9 ćw. 1, 2, 
 s. 12 ćw. 1, 2, 
 s.15 ćw. 1, 2, 
s. 28 ćw. 1, 3,  
s. 33 ćw. 3,  
s. 39 ćw. 3, 4 

 
 

 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

Centymetry i metry – szacowanie pomiarów i sprawdzanie rzeczywistych 
wymiarów, obliczanie długości (wyrażenia dwumianowane). Dodawanie i 
odejmowanie liczb dwucyfrowych, rozwiązywanie zadań związanych z 
pomiarami. 

- podręcznik  cz. 2 s. 54 z. 1, 2, 3, 4,5 
- ćwiczenia cz .2 s. 64 ćw. 1, 2, 3 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Edukacja 
techniczna 

,, Kwiaty dla mamy” – wykonanie kompozycji przestrzennej. 
 

- papier kolorowy, zielony karton A4  
Alina Mroczek 

 
4. 

Religia TEMAT: Duch Święty duszą Kościoła. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Na dzisiejszej katechezie  dowiecie się w jaki sposób Duch Święty działa 
w Kościele? Temat w podręczniku s. 118. 
Otwórz poniższy link i zapoznaj się z katechezą. 
https://padlet.com/bachabj/k2fkq4icqsvshhhj?fbclid=IwAR2ciUDAlWzGh
PyIM-lmW3L1qQ6wPMSlQrQXMn_kLb4zXEDPorn5ovik14Y 
Duch Święty udziela nam swoich darów , które inaczej nazywamy 
owocami. 
Wykonaj zadania s. 118 i 119.  
Pozdrawiam! 
Zachęcam Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z 
rodzicami w domu. 

 
podręcznik 
 
 

 
Elżbieta 
Karczewska 
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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 
 
 


