
dla klasy 2a wychowawczyni: Marta Kauszel

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 11 25.05-29.05

Agnieszka Szałaj                  
zajecia komputerowe

Instrukcję zamieściłam w Zadaniach w 
MS Teams. Termin oddania prac - 02.06. 
Proszę pracę zapisać w Zadaniach.

j. angielski, M. Watts 
magda.watts.mw@gmail.
com

My holidays! Clothes. W zeszycie 
zrób słowniczek obrazkowy ubrań - 
T-shirt - koszulka, jeans - spodnie 
dżinsowe, shorts - krótkie spodenki, 
skirt - spódnica, dress - sukienka, 
hat - kapelusz. Następnie wysłuchaj 
piosenki Clothes song!, Spróbuj ją 
zaśpiewać. Link do piosenki obok 
oraz do strony z podręcznika. 
Wykonaj ćwiczenie 1 ze str 44 
(ACTIVITY BOOK)

My holidays  - strona 78 
(podręcznik)

j. angielski, M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

piosenka str 78 (ćwiczenie 2) słownictwo - słuchanie (strona 
78, 79)

j. angielski, M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

cw 1 str 44 (Activity book)

Edukacja wczesnoszkolna, 
Marta Kauszel, MS Teams, 
Dziennik Vulcan, email 
klasowy

Poniedziałek                                         
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                                         
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                                                  
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS                                                
Wtorek                                               
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                                       
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                                  
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS                                      
Środa                                                 
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                                   
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                          
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS                                            
Czwartek                                     
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                                           
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                                    
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS                               
Piątek                           
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                                               
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                                               
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS

https://drive.google.com/open?id=1MQCMTG16G8cdvThGENj79Wjz72JOix9U
https://drive.google.com/open?id=1MQCMTG16G8cdvThGENj79Wjz72JOix9U
https://drive.google.com/open?id=14eGzq9NaLIR2y3XsHcA5kT1QzwMWjb8k
https://drive.google.com/open?id=14eGzq9NaLIR2y3XsHcA5kT1QzwMWjb8k
https://drive.google.com/open?id=14eGzq9NaLIR2y3XsHcA5kT1QzwMWjb8k
https://drive.google.com/open?id=1MPEayZWfjukhU8wnVenfRd-pWQlAx2gg
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Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Niedzielna Eucharystia. Obejrzyj 
lekcję. Podręcznik str.112 karta pracy 51

https://view.genial.
ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/
presentation-niedzielna-msza-
klasa-2?
fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc
1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ
7VCP57UOb0vVYB_DA

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 
Podręcznik s.116 karty pracy s.53. 

https://view.genial.
ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0
/horizontal-infographic-review-
smiling-faceo-duchu-swietym-
seklasy-mlodsze
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