
dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Maj miesiącem Matki  Bożej. https://view.genial.
ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c?
fbclid=IwAR0I0UXZVWXKibMCSjV9IpeASk-
e9lLccrr8bA_JIaBz-mw4ALRGxIEKsiE 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy 
świętej?Podręcznik str 102. ( Obok linki do 
podręcznika i kart pracy)

 https://drive.google.
com/file/d/1a8FGRDii6TcpRyMOA6J0yN6JsHX1
Iosp/view?usp=sharing

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gma
il.com

Karty pracy str. 48. Uzupełnioną z pomocą 
podręcznika kartę pracy proszę o wysłanie na 
podanego maila do 11.05.20.

 https://drive.google.
com/file/d/16Z9FtM0pzOa1EOetjZJlw0flZuQrUe
eb/view?usp=sharing 

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

Wtorek 
Cel: Utrwalimy wiadomości dotyczące zdania. 
Czytanie rozdziału  „Wizyta u pana Bogdana”- 
Podręcznik „Ala iAdam na tropach zaginionego 
skarbu”, str. 153-155.
Ćw. „Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 47.      

Utrwalenie pojęć: suma, różnica, iloczyn, iloraz  - Ćw. 
„Na tropach matematyki” str. 60-61.

szczegółowy scenariusz przesłany rodzicom na 
adres email lekcje onlaine na platformie Zoom

 https://wordwall.
net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-
online-w-domu-%C4%87wiczenia

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

Środa
Cel: Znam kilka roślin i zwierząt afrykańskich.    
Podręcz-nik „Ala i Adam na tropach zaginionego 
skarbu”, str. 156-159.  
Ćwiczenia „Dziennik pisarza” str. 44-45.
Karta pracy – wykreślanka ”Zwierzęta egzotyczne”
(wklejamy do zeszytu)

Ćw. „Na tropach matematyki” str. 62.

Ed.plastyczno-techniczna -  Wykonaj z dostępnych 
materiałów (np. koraliki, makaron) afrykański naszyjnik 
lub maskę.

szczegółowy scenariusz przesłany rodzicom na 
adres email lekcje onlaine na platformie Zoom

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/11/sztuka-afryki-
galeria-pomyslow-na-prace-plastyczne-dla-
dzieci.html

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

Czwartek
Cel: Wiem na czym polega praca ratownika 
górskiego.      
Ćwiczenia „Dziennik pisarza” str. 36-39.

Rozwiązywanie  zadań z treścią -Ćw. „Na tropach 
mate-matyki”  str. 63-64. 

szczegółowy scenariusz przesłany rodzicom na 
adres email lekcje onlaine na platformie Zoom

https://view.genial.ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c?fbclid=IwAR0I0UXZVWXKibMCSjV9IpeASk-e9lLccrr8bA_JIaBz-mw4ALRGxIEKsiE
https://view.genial.ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c?fbclid=IwAR0I0UXZVWXKibMCSjV9IpeASk-e9lLccrr8bA_JIaBz-mw4ALRGxIEKsiE
https://view.genial.ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c?fbclid=IwAR0I0UXZVWXKibMCSjV9IpeASk-e9lLccrr8bA_JIaBz-mw4ALRGxIEKsiE
https://view.genial.ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c?fbclid=IwAR0I0UXZVWXKibMCSjV9IpeASk-e9lLccrr8bA_JIaBz-mw4ALRGxIEKsiE
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dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

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

Piątek
Cel: Wiem, co to jest alpinizm.
Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 120-
121. 

Zapis dat różnymi sposobami - Ćw. „Na tropach mate-
matyki”  str.65

szczegółowy scenariusz przesłany rodzicom na 
adres email lekcje onlaine na platformie Zoom

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

Lekcja online w poniedziałek o 11.40, wskazówki 
prześlę przez dziennik i Teams. Pupil's book p. 64-66. 
Przeczytaj słówka, przećwicz używanie określeń "in", 
"on", "under". 

Przeczytaj strony 106 i 107. Przygotuj filmik 
lub pokaz z obrazkiem i mówionym 
tekstem, w którym opowiesz o swoich 
drewnianych zabawkach lub o tym jak 
dbasz o porządek i segregowanie śmieci. 
(temat do wyboru). Umieść zadanie w 
folderze na Teams.

My toys - nazwy zabawek. Posłuchaj nagrania i 
przeczytaj historyjkę (str. 65). Zapisz trzy zdania wg 
wzoru: The toy frog is in the box. Zrób do ich 
rysuneczki. Spróbuj zaśpiewać piosenki z książki 
(teksty na str. 111)

link do nagrań możesz zapisać więcej zdań i rozszerzyć 
je, np: The green frog is under the big 
yellow box

Pracując w swoim tempie rozwiązuj kolejne karty 
alfabetyczne, tak aby do końca maja zrobić co 
najmniej do litery T. Karty umieszczam w Teams do 
pobrania. Zrobione karty umieszczajcie w swoich 
folerach nadając im tytuł zgodny z literami. Nie 
wymagam drukowania - można robić na komputerze.

https://learningclub.egis.com.pl/pl/szkolapodstawowa/smiles/smiles_2_new_podrecznik_wieloletni_nagrania_audio

