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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 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 

 

O uważnym słuchaniu 
 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

Głośne czytanie opowiadania Rafała Witka „Fileciki do kontroli”. 

Wypowiedzi oceniające zachowanie głównego bohatera i udzielanie mu 

rad. Porządkowanie i pisanie zdań zgodnie z kolejnością 

zdarzeń w opowiadaniu. Poznawanie pracy laryngologa. Przekształcanie 

zdań oznajmujących w zdania pytające i rozkazujące. Utrwalanie pisowni 

wyrazów z ó niewymiennym. 

- podręcznik cz. 4 s. 48 
- ćwiczenia cz. 4  s. 60, 61 

 
 

 

 

Alina Mroczek 
 

2. 
Edukacja 
matematyczna 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000, obliczenia pieniężne. 

Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100. Obliczenia 

pieniężne. Odczytywanie danych z diagramu słupkowego i wykonywanie 

obliczeń. 

- podręcznik  cz. 2 s. 58, 59  
- ćwiczenia cz .2 s. 68  
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3. 
Wychowanie 
fizyczne 

Gry i zabawy rzutne – kształtowanie zręczności i celności.   

Alina Mroczek 
 

4. 

Religia TEMAT: Jestem Przyjacielem Jezusa. 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Pan Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem . On odszuka nas 
wszędzie: nawet tam gdzie jest bardzo smutno i niebezpiecznie. Jezus z 
miłości dla nas umarł na krzyżu . poświęcił swoje życie, abym ja mógł żyć. 
Często obiecujemy coś Jezusowi, ale czy dotrzymujemy? Jezus jest moim 
Przyjacielem.. ale dziś warto zadać sobie pytanie, czy ja (niech każde 
dziecko wstawi swoje imię) jestem przyjacielem Jezusa. 
Wykonajcie zadanie s. 125 . Rozwiązania do zadania znajdują się w 
dodatku na końcu książki. Wklejamy rozwiązanie pasujące do naszej ilości 
punktów. 
Pozdrawiam! 

 
podręcznik 
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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 
 
 
 


