
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

Tydzień 10 18.05-22.05

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

Wtorek
Cel: Znam zasady pisowni „ó”.
Przeczytaj opowiadanie „Pszczoła”- Podręcznik 
„Radosne odkrywanie świata” str. 128-129. 
Wypisz do zeszytu z opowiadania  wyrazy z „ó”.
Utwórz rodzinę wyrazów – pszczoła
Ćw. „Dziennik pisarza” str. 52. 
Praca domowa : Odpowiedz na pytanie „Co by było, 
gdyby nie było pszczół?”(odpowiedź pisemna).

Obliczenia czasowe -Ćw. „Na tropach 
matematyki”  str.70-71.

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

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

Środa
Cel: Ustalimy kolejność wydarzeń.
Przeczytaj opowiadanie „Niespodzianka” - Podręcznik 
„Radosne odkrywanie świata”, str. 130-131. W 
zeszycie napisz kolejność
wydarzeń.
Ćw. „Dziennik pisarza” str. 56 – 57.

Obliczenia wagowe – Ćw. „Na tropach matematyki”, 
str. 72-73

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

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

Czwartek
Cel: Znam części mowy.
Ćwiczenia „Dziennik pisarza”, cz. B, str. 60-61 
W zeszycie : do podanych rzeczowników dopisz 
przymiotniki np. lato- ciepłe, słoneczne, upalne, 
łąka –
pszczoła – 
kwiatek
Praca domowa : Ćw. „Dziennik pisarza” str. 65 

Obliczenia wagowe – Ćw. „Na tropach matematyki”, 
str. 74-75

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom
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Piątek
Cel: Wiem jak troszczyć się o ziemię.
Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 132
Ćw. „Dziennik pisa-rza” str. 66-67.
Przeczytaj rozdział „Długo oczekiwana wiadomość”- 
Podręcznik „Ala i Adam na tropach zaginionego 
skarbu”, str. 173-174.
    
Obliczenia pieniężne – Ćw. „Na tropach matematyki”, 
str. 76-77.

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

Religia K.Kołodziejczuk 
e-mail 
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Sakramenty. Podr. str 106, karta pracy str. 50 
nie trzeba wysyłać karty pracy, chyba że ktoś ma 
zaległości.

https://view.genial.
ly/5ec1647b32a04c0d96b74bf5/presentation-
sakramenty-swi

NIESPODZIANKA https://biteable.
com/watch/pozdrowienia-
dla-uczniw-2558221?
fbclid=IwAR3sA0tP-
tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtug
bSOzDJC2xK-
S0kcizNFjOotxh91w

Temat: Co wydarzyło się w Fatimie?

https://www.youtube.com/watch?
v=C6Arde1isQo&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR36zXQ0Bu62rXwL2qEMn7zatNj
PrrbbHsUeThKLTdBkRKhmc3bCNEY7keM

Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Treść zadania umieściłam w folderze Zadania w 
Teams

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

Big or small? Przeczytaj historyjkę ze strony 68. Jeśli 
nie byłeś na lekcji on line to spróbuj samodzielnie 
powiedzieć opisy zabawek ze strony 69. Zaśpiewaj 
sobie piosenkę.

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

Zrób w zeszycie lub na kartce pisemnie zadanie 
13/70. Zrób też ćwiczenie 14/70 czyli "książeczkę" lub 
arkusz z czterema zabawnymi buziami. Mają to być 
rysunki z opisami (opisy moga być zapisane albo 
nagrane, do wyboru) (jeśli dzieci i domownicy są 
obciążeni zadaniami to te zadania można robić z 
opóźnieniem albo napisać do mnie abym coś 
zredukowała)

link do podręcznika poniedziałek, 11:40, 
Teams

Zadanie "Funny face 
book" można robić w 
parach zdalnie, a więc 
jedna osoba wymysla 
buzie i opisuje a druga 
ma ją narysować i 
zapisac ten opis. 
Każda osoba w parze 
wymysla tylko dwie 
twarze. Wtedy obie 
"książeczki" moga 
wyglądać 
identycznie/podobnie.
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Podaję też zadanie na następny tydzień, bo może ktoś 
będzie chciał je zrobić wcześniej: prezentacja "my 
favourite toy", czyli slajd lub filmik, w ktrym dziecko 
opisuje ulubiona zabawkę. 

https://docs.google.
com/presentation/d/1bQqfFOXocrC9d4lYNKoZcf
8JMqb0rGUp1L1TF7GJfWw/edit?usp=sharing
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