
dla klasy 2d wychowawczyni: Alicja Skóra

Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i 
rozszerzające

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki

kontakt z 
nauczycielem

imię i nazwisko 
nauczyciela

tydzień II 23.03-27.03

język angielski

Zadzwonić do wybranej koleżanki lub kolegi 
z klasy i "odegrać" przez telefon historyjki 
ze stron 53 i 54, czytając dialogi z 
podręcznika. Wydawnictwo udostępniło całą 
książkę, link podaję obok

Z koleżanką/kolegą, (lub kimś 
znajomym mającym otwarty 

podręcznik Smiles online) 
odpytywać się ze słówek przez 3 
minuty. Jedna osoba ma otwarty 

podręcznik na str. 114/115 a 
druga musi podawać angielskie 

słówka z pamięci

https://egis.com.
pl/pl/strefanauczyciela/podrecznikionli
ne/new_smiles_2

muzyka.sp363@gmail.
com Karolina Szurek

zaśpiewać piosenkę "Yes I can" 
Zaśpiewać piosenkę ze strony 55 
(link do nagrania podaję obok)

https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/smiles/smiles
_2_new_podrecznik_wieloletni_nagra
nia_audio
https://www.youtube.com/watch?
v=_Ir0Mc6Qilo

Wykonać karty memory z ręcznie pisanymi 
słówkami ze stron 52-56 i rozegrać 
codziennie jedną lub kilka partii samemu ze 
sobą albo z kimś z domowników. Parą do 
karty z angielskim słówkiem może być 
rysunek lub polskie tłumaczenie. Słówka 
mówic na głos.

1. wykorzystać te same karty do 
gry w "piotrusia" (odkładając 

jedną kartę aby słówko było bez 
pary, 2. wykorzystać te same 

karty do budowania zdań typu "A 
horse can run / a snake can't fly"

edukacja wczesnoszkolna

poniedziałek: podręcznik zintegrowane: 
tekst str. 28-29, ćwiczenia zintegrowane: 
zad. 1-5 str. 36-37; ćwiczenia matematyka: 
zad.1-8, str. 16-17 zbiór wszystkich lekcji zdalnych: dziennik vulcan Alicja Skóra
wtorek: podręcznik zintegrowane: tekst str. 
31-32, ćwiczenia zintegrowane: zad. 1-10 
str. 38-41; podręcznik matematyka: zad. 1-
4 str. 12

https://view.genial.
ly/5e78d17da330b30dbe6be6aa/guid
e-dziennik-zajec-klasy-2d

środa: podręcznik zintegrowane: str. 33-35, 
ćwiczenia zintegrowane: zad. 1-4 str. 42-
43; podręcznik matematyka: zad. 1,2 str. 
13, ćwiczenia matematyka: zad. 1,2 str. 18
czwartek: podręcznik zintegrowane: tekst 
str. 36-37, ćwiczenia zintegrowane: zad. 1-
5 str. 44-45; ćwiczenia matematyka: zad.3-
5 str. 18-19
piątek: ćwiczenia zintegrowane: zad. 1-4 
str. 46-47; ćwiczenia matematyka: zad 1-3 
str. 20

religia

https://view.genial.
ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-
interactive-image

katechezasp363@gmail.
com Katarzyna Kołodziejczuk
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