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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 9 czerwca 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 

Toruń – miasto Mikołaja Kopernika 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

Sława nadwiślańskiego miasta Torunia – na podstawie wiersza 

Czesława Janczarskiego „Gwiazdy nad Toruniem” i informacji 

nauczyciela. 

Zabytki i toruńskie atrakcje turystyczne. Mikołaj Kopernik – 

astronom z Torunia. Wielka litera w nazwach planet. 

 - podręcznik cz. 4 s. 58, 59 
- ćwiczenia cz. 4 s. 70, 71 

 
 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

Doskonalenie techniki rachunkowej w poznanym zakresie 

liczbowym. Odczytywanie danych z diagramu słupkowego. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych – porównywanie różnicowe, 

obliczenia pieniężne. Obliczenia zegarowe w systemie 24-

godzinnym. 

- podręcznik cz. 2 s . 64 
- ćwiczenia cz. 2 s. 74 

 

 

Alina Mroczek 

 
3. 

Edukacja plastyczna Receptura i wygląd toruńskich pierników – omówienie i 

wykonanie projektu piernika. 
 -blok, kredki, flamastry  

Alina Mroczek 
 

4. 
Religia Temat: Uroczystość Bożego Ciała.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W najbliższy czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Bożego 

Ciała. W tej uroczystości chcemy uczcić i uwielbić Pana Jezusa 

pod postacią chleba.  

Zapraszam do otwarcia poniższego linku. Zadań z ostatniego 

slajdu nie musicie wykonywać. 

https://view.genial.ly/5ebfd0908e243b0d5a330d9e/guide-boze-

cialo-kl-2?fbclid=IwAR2iaNHHF-

MvQdjFJWGGexth1BmFVWHTQ_16cogY8eVpom-

M_vZ8jk5QkXc 

Pana Jezusa w Chlebie eucharystycznym możemy Uwielbiać 

poprzez: modlitwę, śpiew, skupienie, dobre zachowanie.  

Narysuj w zeszycie procesję Bożego Ciała. 

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. 


