
dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania 
rozszerzone

linki do zadań 
rozszerzonych

Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Co wiem o Panu Jezusie? Zagraj w grę.
https://view.genial.
ly/5ee6438658db040dadea0024/game-gra-dla-
1-2-o-panu-jezusie

Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Kto to jest święty? https://view.genial.
ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-
kto-to-jest-swiety?
fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-
jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE

język angielski Karolina 
Szurek, muzyka.
sp363@gmail.com

What is your favourite season? - poznajemy 
słownictwo i wyrażenia związane z pogodą i porami 
roku. Czytanie i słuchanie: historyjki str. 81, 82. 

https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/smiles/smiles_2_new_p
odrecznik_wieloletni_nagrania_audio

poniedziałek 11:40-12:
10

gra - pory roku i pogoda https://learningapps.org/watch?v=pxg367jyk20 wszystkie słowa, które 
znajdziesz grach, mów 
głośno po angielsku

gra "memory" - nazwy ubrań https://learningapps.org/watch?v=pqjvn6ntj20
krzyżówka - pogoda https://learningapps.org/watch?v=pnvymnymn20
uzupełnij zdania https://learningapps.org/watch?v=pe35vvp9320
gra  - nazwy ubrań https://learningapps.org/watch?v=pit4vmxpj20

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

Wtorek
Cel: Utrwalenie poznanych zasad ortograficznych. 
Poznam najsłynniejsze budowle świata –Wielki Mur 
Chiński.

W zeszycie narysuj wakacyjny obrazek, na którym 
znajdują się: morze, żaglówka, zachód słońca oraz 
turyści. Następnie napisz po jednym zdaniu z każdym 
z podanych wyrazów. Zapamiętaj ich pisownię!

Matematyka
Ukryty obrazek – zabawa matematyczna (karta pracy 
przesłana wzraz ze scenariszem lekcji) 

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

Środa
Poznam najsłynniejsze budowle świata - Machu 
Picchu.

Porównywanie liczb w zakresie 100 słownie i z 
użyciem znaków: <, >,=. (załącznik nr 3 przesłany 
wzraz ze scenariszem lekcji)

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom
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dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych Lekcje online: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania 
rozszerzone

linki do zadań 
rozszerzonych

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

Czwartek
Cel: Poznam najsłynniejsze budowle świata – Petra.

Matematyka 
Powtórzenie jednostek wagowych.Rozwiązywanie 
zadań - Podręcznik „Małe i duże matematyczne 
podróże”, str. 88-89. 

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

Piątek
Poznam najsłynniejsze budowle świata – Koloseum. 
Utrwalenie części mowy.

Części mowy – załcznik nr 4 pzresłany wzraz ze 
scenariszem lekcji.

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom


