
dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk

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

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

Przeczytaj strony 66,67 i 68 z podręcznika. Zrób 
pisamnie w zeszycie ćwiczenie ze strony 66. 
Posłuchaj historyjek i przeczytaj je na głos.

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

poniedziałek g. 11, MS 
Teams

wklej na kanale 
klasowym rysunek 
robiony w czasie lekcji 
na Teamsach

Następnie wymyśl własnego stworka. Opisz go w 
punktach (tak jak opisany jest miś na str. 66). Narysuj 
go. Zadzwoń do koleżanki/kolegi z klasy i powiedz 
mu/jej swój opis, kolega/koleżanka musi narysować 
stwora wg Twoich wskazówek. Potem zamieńcie się 
rolami.

link do podręcznika Zadanie można zrobić 
przez telefon albo np 
przez czat video na 
Teams. Na koniec 
możecie porównać 
obrazki wstawiając je w 
kanale na teamsach, 
tworząc klasową 
galerię stworków. 

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Urodziny Jana Pawła II
Nic nie musicie wysyłać :) chyba że ktoś ma zaległe 
prace

https://view.genial.
ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-
pawel-ii-kli?
fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyD
skGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g

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

Wtorek
Cel: Poznam zwyczaje górali. 
Ćw „Dziennik pisarza” str. 46-49. 
Przeczytaj tekst „Górale i ich zwyczaje”- Podręcznik 
„Radosne odkrywanie świata”, str. 123-124.
        
Obliczenia kalendarzowe - Ćw. „Na tropach 
matematyki” str. 66-67.

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

 

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

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

Środa
Cel: Dowiem się jakie rośliny rosną w ogrodach 
botanicznych.      
Podręcznik „Ala i Adam na tropach zaginionego 
skarbu”, str. 164-165, 160–163.
Ćw. „Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 48-49.
    
Zadania związane z obliczaniem wieku - Podręcznik 
„Małe i duże matematyczne podróże”, str. 70-71. 
Zadania ze str. 71 wykonaj w zeszycie.

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 on line: 
dzień, godzina, 

aplikacja, 
informacja o linku 

zadania 
rozszerzone

linki do zadań 
rozszerzonych

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

Czwartek
Cel: Poznam cechy charakterystyczne owadów.
Przeczytaj tekst o owa-dach – Ćw. „Dziennik pisarza” 
str. 51.
Przepisz do zeszytu z ćwiczeń str. 51 z tekstu 
„Owady” zdania opisujące budowę owada.
Ćw. „Dziennik badacza świata”, str. 28-29, 
„Wycinanki”, karta Owady
Podręcznik „Ala i Adam na tropach skarbu”, str. 166-
169.
    
Podręcznik „Małe i duże matematyczne podróże”,
str. 75.

„W świecie owadów”  https://www.youtube.
com/watch?v=oSY8nO478YY

 

Film przyrodniczy „Mikrokosmos” https://www.
cda.pl/video/8460396d

 

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

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

Piątek
Cel: Dowiem się jak owady wydają dźwięki.
Czytaj tekst „Koncert na łące” - Podręcznik „Radosne 
odkrywanie świata”, str. 126-127. 
Dokończ list - Ćw. „Dziennik pisarza” str. 50.
Przedstawienie łąki i jej mieszkańców własnego 
pomysłu - Ćw. „Dziennik badacza świata”, str. 48-49.

Utrwalenie wiadomości o czasie - Podręcznik „Małe i 
duże matematyczne podróże”, str. 72-73. 

https://www.matzoo.pl/klasa3/ile-czasu-
minelo_64_416

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

Agnieszka Szałaj           
zajęcia komputerowe   
aszalaj@wp.pl

Rozwiązanie proszę przesłać na adres aszalaj@wp.pl https://sp363-my.sharepoint.
com/personal/aszalaj1_sp363_onmicrosoft_com
/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=
{a855a2b9-edca-4a05-8314-155f633662cb}
&action=edit
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