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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 5 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 
 

 Jak powstaje chleb? 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 – działania z okienkami, 
rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia pieniężne. 
- uzupełnij działania z okienkami. 
-  doskonalenie spostrzegawczości – pokoloruj wskazane figury na siatce. 
- rozwiąż zadania tekstowe (odejmowanie w zakresie 100, obliczenia 
pieniężne, etapowe rozwiązywanie zadań złożonych, poprawienie treści 
zadania celowo źle skonstruowanego i jego rozwiązanie, układanie treści 
zadania do podanego działania, zapisywanie pytania, działania, 
rozwiązanie go i zapisanie odpowiedzi) 

 
 
- podręcznik  cz. 2 s.43 z. 2 
- ćwiczenia cz. 2 s, 51 ćw. 3 
- podręcznik  cz. 2 s. 43 z. 1, 3, 4, 5 
zadania wykonaj w zeszycie i prześlij do oceny zad 1, 4, 5 
- ćwiczenia cz. 2 s, 51 ćw. 1, 2 
 

 
 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

- poproś rodziców o przeczytanie opowiadania Z. Staneckiej „Od ziarenka 
do bochenka”. Odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem. 
- wspólnie z rodzicami ustalcie, czym jest ,,skansen”, a następnie odczytaj 
definicję słowa skansen zamieszczoną w słowniku języka polskiego. 
-  wyjaśnianie i utrwalanie pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach ,,ch”, 
,,w”, ,,j”, ,,p” – uzupełnianie wyrazów, układanie z nimi zdań. 

- podręcznik  cz. 4 s. 20 
 
 
 
- podręcznik  cz. 4 s. 21 z.1, 2, 3 
- ćwiczenia cz .4 s. 22 ćw. 6, 7 

 

 

 

 

 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Edukacja 
społeczna 

- opowiedz, jak z mąki powstaje chleb (od zboża na polu do chleba na 
stole) – na podstawie opowiadania i zdjęć. Wskazywanie kolejnych 
czynności. 
- wymień jakie znasz rodzaje pieczywa, czym się ono różni. 
- podaj nazwy zawodów ludzi, których praca jest niezbędna na kolejnych 
etapach powstawania chleba, i omów czynności przez nich 
wykonywanych – na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń.  
- przeczytaj krótki tekstu i formułuj wniosek dotyczący wartości 
oszczędzania. Wyjaśnij(ustnie) powiedzenie Ziarnko do ziarnka, a zbierze 
się miarka. 

- podręcznik  s.76 
 
 
-ćwiczenia cz .4 s. 21 ćw. 3, 4 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 19, 20 ćw. 1, 2 
 
- ćwiczenia cz .4 s. 2 ćw. 5 

 
 
Alina Mroczek 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


 
4. 

Religia  TEMAT: Bóg uzdrawia w sakramentach. 
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!  
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się, czego Bóg dokonuje w 
sakramentach uzdrowienia: sakramencie pokuty i pojednania , 
namaszczenia chorych. Podręcznik s. 105-107. 
Odsyłam do katechezy online. Po otwarciu linku przewijamy rolką w górę 
lub w dół , następnie klikamy na polecenia pod obrazkami i wykonujemy 
zadania. Po wykonaniu zadań z cz. 1 przechodzimy strzałką (kolor czarny) 
z prawej strony i wykonujemy zadania klikając na treści pod obrazkami. 
https://padlet.com/bachabj/xpd5i1woa5cpeop3?fbclid=IwAR1WJnb3b8
Uqne2uNuweQP9I_lRyZGDIhJoZFpPQKwDXDonyHKWDYh7p 
Zadania s. 106 przesyłamy na moją pocztę.  
WAŻNE: Proszę o przesyłanie zaległych zadań. Zapraszam Was do 
wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z rodzicami w domu 

 
https://padlet.com/bachabj/xpd5i1woa5cpeop3?fbclid=I
wAR1WJnb3b8Uqne2uNuweQP9I_lRyZGDIhJoZFpPQKwD
XDonyHKWDYh7p 

 

 
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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