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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 23 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 

Dobre rady na wakacje 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

Rymowanki Tomasza Plebańskiego „Kilka pożytecznych 

wakacyjnych porad do wykorzystania w najróżniejszych porach”. 

Układanie i recytacja własnych rymowanek. Formułowanie rad 

dotyczących bezpiecznego sposobu spędzania wakacji. Ćwiczenia 

w redagowaniu pisemnych wypowiedzi – unikanie powtórzeń. 

Zapisywanie własnego adresu. 

 - podręcznik cz. 4 s. 70, 71 
- ćwiczenia cz. 4 s. 82, 83 

 
 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

Pomyślę i rozwiążę – rozwijanie logicznego myślenia, układanie 

liczb w ciągi malejące i rosnące, rozwiązywanie złożonego zadania 

tekstowego, odczytywanie danych z diagramu słupkowego. 

- podręcznik cz. 2 s . 66 
- ćwiczenia cz. 2 s. 77 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 
Edukacja plastyczna ,,Dzień Taty”- wykonanie laurki dla taty z okazji jego święta.  -blok, kredki, flamastry  

Alina Mroczek 
 

4. 

Religia Temat: Błogosławieni z naszej ziemi. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na dzisiejszej katechezie poznacie postacie kilku błogosławionych 

z ziemi lubelskiej, męczenników z czasów II wojny światowej. W 

liturgii wspominaliśmy ich 12 czerwca. 

1.Otwórz podręcznik s. 164  

2. Korzystając z naklejek zamieszczonych w dodatku podpisz 

postacie błogosławionych. Idąc od lewej górnej strony do prawej  

przyklej naklejki : bł. Stanisław Starowiejski, bł. ks. Stanisław  

Mysakowski, bł. ks. Zygmunt Pisarski, Bł. ks. Antoni 

Zawistowski, Bł. bp. Władysław Goral, bł. ks. Kazimierz 

Gostyński. 

3. Wykonaj zad. s. 165.  

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. 
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