
KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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 

Każdy z nas jest ważny 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
społeczna 

Budowanie poczucia własnej wartości – praca inspirowana opowiadaniem 

Rafała Witka „Każdy jest ważny”. Mamy swoje mocne strony – 

ćwiczenia w autoprezentacji. Rozmowa o różnych uzdolnieniach, 

zainteresowaniach i poziomach umiejętności. 

- podręcznik  cz. 4 s.  42 
- ćwiczenia cz .4 s.56, 57 ćw. 2, 3, 4 

 
 

 

Alina Mroczek 
 

2. 
Edukacja 
polonistyczna 

Utrwalanie pisowni wyrazów z ó niewymiennym oraz kolejności 

alfabetycznej wyrazów. Wyrazy przeciwstawne, pisownia nie z 

przymiotnikami. 

- podręcznik  cz. 4 s .41 
- ćwiczenia cz .4 s.56 ćw. 1 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Edukacja 
matematyczna  

Sprawdzam siebie – powtórzenie i utrwalenie umiejętności rachunkowych 

i praktycznych (obliczenia zegarowe, pieniężne, wagowe). 
- ćwiczenia cz .2 s. 66, 67 
- podręcznik  cz. 2 s. 57 
 

 
Alina Mroczek 

 
4. 

Religia TEMAT:  Jezus opiekuje się nami. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Pan bóg tak bardzo umiłował cały świat, że zesłał na ziemię swego Syna 

Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus żył na ziemi bardzo często pomagał 

ludziom. 

1.Zapoznaj się z poniższymi fragmentami i wykonaj zadania na s. 122. 

-  https://www.biblijni.pl/Łk,5,4-11 

- https://www.biblijni.pl/Łk,15,1-7 

- https://www.biblijni.pl/Łk,7,11-17 

- https://www.biblijni.pl/Mk,10,46-52 

- https://www.biblijni.pl/Mt,5,1-2 

- https://www.biblijni.pl/Mt,9,18-26 

2. Wykonaj zadanie z pracy domowej s. 123. 

3. Wykonane zadania prześlij na moją pocztę.  

Pozdrawiam! 

 
podręcznik 

 

 

 
Elżbieta 
Karczewska 

 

 

 
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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