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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 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 
 

Święto wszystkich dzieci 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

Wypowiedzi na temat własnych marzeń i marzeń dzieci z różnych 

krajów zainspirowane tekstem 

„Poznajmy się”. Pisownia nazw państw i nazw ich mieszkańców 

wielką literą. Pisanie listu do rówieśników 

z innego kraju z wykorzystaniem podanych pytań. 

 - podręcznik cz. 4 s. 38, 39 
- ćwiczenia cz. 4 s. 54, 55 
 
 

 
 

 

 

Alina Mroczek 
 

2. 
Edukacja 
matematyczna 

Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 

100. Powtórzenie umiejętności praktycznych: obliczenia pieniężne, 

zegarowe (godziny, minuty, kwadranse), związane z ważeniem i 

pomiarami. 

- podręcznik cz. 2 s . 56  
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3. 

Wychowanie fizyczne Gry i zabawy ze współzawodnictwem na boisku szkolnym – 

skoki, biegi, sztafeta z przeszkodami. 
   

Alina Mroczek 
 

4. 

Język  angielski S: Poznajemy słowa związane z chorobą i powrotem do 
zdrowia, czytamy tekst o chorej Minako. 

Poznaję słowa związane z chorobą i powrotem do 
zdrowia  
 
Słownictwo z podręcznika: 
Headache- ból głowy 
Earache- ból ucha 
Sore throat- ból gardła 
Be well- czuć się dobrze 
Get better- wracać do zdrowia 
I’ve got a headache- boli mnie głowa 
I’ve go tan earache- boli mnie ucho 
I’ve got a sore throat- boli mnie gardło 
I’m well- czuję się dobrze 
 

*Wysłuchaj historii Minako z zad 1/94. Po 
wysłuchaniu spróbuj samodzielne przeczytać 
ten tekst. 
https://cutt.ly/hyA0MiV 

 
 

 
 
 
 
Małgorzata Grzegorczyk 
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 Spróbuj wykonać zad 3/95  czniowie 
słuchają piosenki, wybierają odpowiednie 
zdjęcia i czytają zdania.  astępnie  piewają 
piosenkę.) 

5. Edukacja przyrodnicza Mieszkańcy Europy – wzbogacanie wiedzy o świecie. - podręcznik cz. 4 s. 40 
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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 
 


