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KLASA II 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 3 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 
 

Potyczki ortograficzne. Ważne są ćwiczenia, gdy ó się 
nie wymienia. 

 

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

 

Nauczyciel 
nadzorujący 

 
1. 

 

Edukacja 
polonistyczna 

Głośne czytanie rymowanki Małgorzaty Strzałkowskiej „Ruszam 

mózgiem nie na próżno”. Rozmowa o humorze w wierszu. 

Utrwalanie pisowni wyrazów z ó niewymiennym. Pisanie zdań z 

pamięci. Nauka wybranej zwrotki wiersza na pamięć. Synteza 

głoskowa wyrazów. Ćwiczenia, gry i zabawy ortograficzne 

utrwalające pisownię wybranych wyrazów z ó. 

 - podręcznik cz. 4 s. 49 
- ćwiczenia cz. 4 s. 62, 63 
 
 

 
 

 

 

Alina Mroczek 
 

2. 

Edukacja 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie pełnych setek – obliczenia w zakresie 

1000. Obliczenia pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych – 

układanie zadań, obliczanie długości. 

- podręcznik cz. 2 s . 60 
- ćwiczenia cz. 2 s. 69 

 

 

Alina Mroczek 
 

3. 

Wychowanie fizyczne Marszobieg w terenie, zabawy na placu zabaw.    

Alina Mroczek 
 

4. 
Język  angielski S: I’m wearing a helmet- poznajemy nazwy sportów i 

sprzętu sportowego.   

Poznaję słowa związane ze sportami i sprzętem 
sportowym 
 
*Zapisz do zeszytu przetłumaczone słówka i 
wyrażenia: 
Rollerblading- jazda na łyżworolkach 
Helmet- kask 
Summer- lato 
Knee pads- ochraniacze na kolana 
Often- często 
Wear- nosić 
Put on- zakładać 
I wear…..-Ja noszę……. 
*Przypomnij sobie nazwy sportów, które już 
poznałeś. Które sporty uprawiamy zazwyczaj 
latem a które zimą? Podziel je na grupy. 
Skiing, playing ice hockey, riding a skateboard, ice 

 
 

 
 
 
 
Małgorzata Grzegorczyk 
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skating, riding a bike, riding a sledge, horse- 
riding, rollerblading 
*Przeczytaj krótką scenkę sytuacyjną z zad 1/96 
w podręczniku. Spróbuj ją przetłumaczyć. 
*Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń: 
1,2/120 
3/121 
 

5. Edukacja muzyczna Utrwalenie słów i melodii piosenki pt.: „Bo co może 

mały człowiek”. Granie na dzwonkach melodii „Mam 

chusteczkę haftowaną”. 

 
 

 

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 
 


