
KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 4 czerwca 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 

Królowa naszych rzek 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
przyrodnicza 

Znaczenie wody w życiu człowieka i w przyrodzie. Dostęp do wody jako 
warunek osiedlania się ludzi w danym miejscu. Od źródeł do ujścia Wisły 
– powstawanie rzeki i jej bieg na podstawie mapy oraz tekstu Witolda 
Vargasa „O Wiśle”. Wskazywanie prawego i lewego brzegu rzeki. 
Wskazywanie na mapie fizycznej Polski wybranych miast i rzek. 

- podręcznik  cz. 4 s. 50, 51, 53 
- mapa polski 

 
 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
polonistyczna 

Miasta i legendy znad Wisły. Wielka litera w nazwach geograficznych. 
Znaki interpunkcyjne na końcu zdań oznajmujących, rozkazujących 
i pytających. 

- podręcznik  cz. 4 s .52 
- ćwiczenia cz .4 s.64 ćw. 1, 2 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 

Edukacja 
matematyczna  

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – dobieranie liczb 
spełniających podane warunki. Obliczanie odległości – wprowadzenie 
pojęcia kilometr. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia 
pieniężne, obliczanie odległości w metrach. 

- ćwiczenia cz .2 s. 70 
- podręcznik  cz. 2 s. 61 
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4. 

Religia TEMAT:  Nasze apostołowanie. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Otwórz poniższy link  
https://view.genial.ly/5ec7b47a9330ad0d7cd6be5d/presentation-
misyjnie-dla-pierwszakow?fbclid=IwAR3ms-AVeiKHbFlskPDlVOt6Vf3Y-
4fmNi7gF6wH5gL0fvYOebNHzVsIlLU 
Dalej przechodzimy strzałką z prawej strony. Na każdym slajdzie pojawi 
się paluszek w prawym górnym rogu. Klikamy w paluszek i wtedy 
zobaczycie co na danym slajdzie trzeba kliknąć.  
Misjonarze wyjeżdżają do dalekich krajów. My także możemy być 
misjonarzami i nie musimy wyjeżdżać do dalekich krajów.  
Jak wypełniać nakaz ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie narody..”? 
Możemy tego dokonać poprzez: modlitwę za misjonarzy, składanie 
darów na misje, udział w scholii, służbę ministrancką. Praca w różnych 
grupach religijnych pogłębia i umacnia naszą wiarę.  
Wykonaj zadania na s. 131. Wykorzystaj w tym celu informacje, które 
podałam powyżej.  
Pozdrawiam! 

 
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 
 


