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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 czerwca 2020 roku -ŚRODA 
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 

 

Dzień odkrywców. Do zobaczenia w trzeciej klasie. 
 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

Wypowiedzi dzieci o mijającym roku szkolnym. Gry i zabawy 

dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności  polonistyczne i 

przyrodnicze. Uzupełnianie diagramu krzyżówki, uzupełnianie obrazkami 

tekstu z lukami. Wypowiedzi związane z wysłuchanym opowiadaniem 

Grzegorza Kasdepke „Nareszcie”, wyciąganie wniosków, dostrzeganie 

humoru w opowiadaniu. Ocena zachowania bohaterów i formułowanie 

rad. 

- podręcznik cz. 4 s. 72, 73 
- ćwiczenia cz. 4  s. 84, 85 

 
 

 

 

Alina Mroczek 

 
2. 

Edukacja 
matematyczna 

Gry i zabawy dydaktyczne utrwalające wiadomości i umiejętności 

matematyczne. 
- podręcznik  cz. 2 s. 58, 59  
- ćwiczenia cz .2 s. 68  

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 

Wychowanie 
fizyczne 

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.   

Alina Mroczek 
 

4. 

J. angielski S: Animals- powtarzamy słownictwo związane ze zwierzętami. 
 

Utrwalam słówka związane ze zwierzętami 
 
*Skorzystam z linku, aby utrwalić słownictwo 
https://www.learningchocolate.com/content/animals-1 
 
Po wejściu w link, wyświetli się okno z różnymi 
zwierzętami. Aby wyświetlić różnego rodzaju ćwiczenia, 
trzeba nacisnąć zakładki z napisami MATCH UP1, MATCH 
UP 2, MATCH UP 3, FILL IN, DICTATION- będą tam zadania 
polegające na dopasowaniu słów do obrazków, 
dopasowywaniu poprawnej wymowy do słów itd. Po 
wykonaniu któregokolwiek ćwiczenia, aby sprawdzić 
swoją poprawność wciskamy napis CHECK ANSWERS. 
Dobrej zabawy! 
 

Małgorzata 
Grzegorczyk 

 

 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://www.learningchocolate.com/content/animals-1


5. Edukacja 
muzyczna 

Nauka słów i melodii piosenki pt. ,, Niech żyją wakacje”.  Wykonanie 
tańca do poznanej piosenki. 

- podręcznik s.92, 93 Alina Mroczek 

 
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 
 


