
ZDALNE NAUCZANIE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH 

 

15 – 17 kwietnia 2020 r. 

Lp. Dla klasy II a Wychowawca: Barbara Majewska 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

1. 
e. 
polonistyczna 

Odwaga to bardzo poważna sprawa. Rozwijanie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

- wyjaśnij znaczenie wyrażeń dotyczących odwagi, 

- omów zdarzenia w opowiadaniu Pesteczka. 

 Praca z książką, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2. 
e. 
matematyczna 

Sprawdź, czy już potrafisz. 

- uważnie przeczytaj zadania i oblicz. 

 ćwiczeniowa Librus ,telefon Barbara Majewska 

3. e. techniczna 

Wykonanie żonkili lub innych wiosennych kwiatów. 

- zaobserwuj ilustracje wiosennych kwiatów w 
Podręczniku str. 18. 

- wykonaj z bibuły dowolny wiosenny kwiat 

 Pokaz, działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

       



4. religia 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. Następnie modlitwa spowiedź 

powszechna,  Aniele Boży, Zdrowaś 

Maryjo i modlitwę do św. Michała 

Archanioła. Można również odmówić 

inne modlitwy.Następnie przechodzimy 

do tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje 

się w książce ćwiczeń na str.160-161. W 

zeszycie zapisujemy dzisiejszy temat i 

pod spodem wyjaśniamy sobie 

następujące pojęcie. Wielki Tydzień 

 

 

  Wielki Tydzień – to czas bezpośrednio 

poprzedzający Święta Wielkanocne. Na treść 

wydarzeń Wielkiego Tygodnia składają się 

triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w 

Niedzielę Palmową, ostatnie dyskusje Chrystusa z 

Sanhedrynem w świątyni, przepowiednie 

Chrystusa o zburzeniu Jerozolimy i o końcu 

świata, Ostatnia Wieczerza i Męka Pańska, 

wreszcie chwalebne Zmartwychwstanie. 

 Następnie przechodzimy do ćwiczeń. W 
zadaniu pierwszym należy w odpowiednie 
miejsca wkleić wydarzenia z życia Jezusa, a obok 
wydarzenia liturgiczne. Na następnej stronie 
należy wkleić odpowiednie nakleić związane z 
tradycją wielkanocną. Życzę owocnej pracy. 
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Prawdziwie 
zmartwychwstał Alleluja. 

Praca z podręcznikiem, 
praca własna, 
malowanka, czytanie 
ze zrozumienie. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

5. 
Zajęcia 
rozwijające 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- rozwiąż dowolnym sposobem podane zadania 
tekstowe 

 Ćwiczeniowa,  Librus, telefon Barbara Majewska 

6. 
e. 
polonistyczna 

Jak na co dzień dbać o honor? Ćwiczenia w pisaniu. 

- ułóż wydarzenia w opowiadaniu Pesteczka w 
kolejności zgodnej z tekstem 

- bezbłędnie przepisz tekst, 

- podaj dwa przykłady swojej odwagi w życiu 
codziennym. 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

7 
e. 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w 
zakresie 100. 

- ułóż działania na dodawanie  odejmowanie, 
wykorzystując podane liczby dwucyfrowe, 

- wpisz brakujące liczby w działaniach tak, aby 
obliczenia były poprawne. 

 

Ćwiczeniowa 

 

Librus, telefon 

Barbara Majewska 

 

mailto:iratti@tlen.pl


 

8. w-f 

Ćwiczenia równoważne. 

- rozłóż skakankę w linii prostej, przejdź po niej kilka 
razy, 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

9. religia 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. Następnie modlitwa spowiedź 

powszechna,  Aniele Boży, akt wiary i 

modlitwa do św. Michała Archanioła. 

Można również odmówić inne modlitwy. 

 Następnie przechodzimy do 
tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje 
się w książce ćwiczeń na str.124-126. 

Na początku wyjaśniamy sobie pojęcie 
„przyjaciel”. Kto to jest przyjaciel? Jakie cechy 
wyróżniają przyjaciela. Następnie przechodzimy 
do zadania na str. 125, gdzie należy odp., na 
pytania. W każdej tabelce po przeczytaniu 
pytania, należy zaznaczyć jedną odpowiedź. Pod 
spodem zapisujemy cyfrą ile mieliśmy słoneczek, 
ile uśmiechów, a ile chmurek. Na następnej 
stronie należy od myślników napisać w jaki 
sposób dbasz o przyjaźń z Jezusem, aby ja 
wzmocnić. np.; - chodzę do kościoła w niedzielę, 
- modlę się rano i wieczorem, - zawierzam się 
opiece Matki Bożej itp. Owocnej pracy i Szczęść 
Boże. 

Praca własna, karty 
pracy, udzielanie 
odpowiedzi na pytania 

 iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

10. 
e. 
polonistyczna 

Poznawanie zasad ortograficznych dotyczących 
pisowni wyrazów z „h”. 

- podaj zdrobnienia do imion na literę H, 

- bezbłędnie przepisz tekst z wyrazami zawierającymi 
literę  h. 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon  Barbara Majewska 

11. 
e. 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w 
zakresie 100. 

- rozwiąż zadanie tekstowe dowolnym sposobem, 

- wpisz brakujące liczby w działaniach tak, aby 
obliczenia były poprawne. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

12. e. plastyczna 

Prezentacja kultury góralskiej i piękna polskich gór. 

-zaprezentuj kulturę góralską w formie pracy 
plastycznej 

 
 pokazowa, YOUTUBE W 
murowanej piwnicy.mp4. 

Librus, telefon Barbara Majewska 

13. e. muzyczna 
Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę 
lata. 

 
Pokaz film YOUTUBE  
BOLSHOI BALLET LIVE (2017-

Librus, telefon Barbara Majewska 

mailto:iratti@tlen.pl


Posłuchaj i obejrzyj utwór „ Walc kwiatów” z baletu „ 
Dziadek do orzechów”, 

- przyjrzyj się w jaki sposób tańczy się walca, 

18) Dziadek do orzechów/ 
walc kwiatów. zabawowa 

14. w-f 

Skok w dal z miejsca. 

- wykonaj kilka skoków z miejsca. Zobacz, który skok 
jest najdłuższy, 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20-24  kwietnia 2020 r. 

Lp. Dla klasy II a Wychowawca: Barbara Majewska 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

1. e. polonistyczna 

Opisujemy wygląd postaci – gromadzimy potrzebne 
informacje i piszemy krótkie opisy. 

- przeczytaj i oceń zachowanie bohaterów 
opowiadania „Asy z naszej klasy”, 

- opisz wybraną postać, korzystając z pytań i 
zgromadzonego słownictwa. 

 
Praca z książką, ćwiczeniowa, 
problemowa 

Librus, telefon Barbara Majewska 

2.  e. matematyczna 

Przemienność mnożenia liczb. 

- wyjaśnij na czym polega przemienność mnożenia, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski 

 

 

Temat: Bob and Olly- słuchamy, 

czytamy i odgrywamy historyjkę 

obrazkową. 

 

 

Zapisać nowe słówka w zeszycie. 

Podręcznik str.47 

Posłuchać nagrania historyjki 

obrazkowej i śledzić tekst w 

podręczniku. 

 

Zeszyt ćwiczeń;2/40- wstawić 

 

Podręcznik str.47 

Zeszyt ćwiczeń; 

2/40 

 

 

Librus Joanna Momotowska 



brakujące wyrazy/zdania 

 

4. e. muzyczna 

Tempo w muzyce. 

- dostosuj tempo poruszania się do muzyki, 

- zaśpiewaj znane piosenki w różnych tempach 

 Ćwiczeniowa, zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

5. w-f 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

- bieg przodem, bieg tyłem, marsz ze wspięciem na 
palcach, marsz na piętach- powtórz kilka razy. 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska66 

6. j. angielski 

Now I know –omówienie i 

podsumowanie materiału z rozdziału 4 

i przygotowanie do testu 

 

W miarę możliwości skorzystać ze 

stron internetowych; Sparks Fun Zone 

(Level 2) i Gold Sparks/ Learning 

Resources i poćwiczyć słownictwo. 

 

Zeszyt ćwiczeń zadanie 1/41.  

 

 

Zeszyt ćwiczeń 2/41 

Zeszyt ćwiczeń; 

zad.1,2/41 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone           

( Level 2)  i 

 Gold Sparks/ 

Learning Resource 

Librus  Joanna Momotowska 

7. informatyka   Nauka przez zabawę Librus  Marta Mielniczek 

8. e. polonistyczna 

Opisujemy wygląd i inne ważne cechy swojego 
przyjaciela lub przyjaciółki. 

- opisz kolegę lub koleżankę, 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

9.. e. plastyczna 

Portret mojego przyjaciela lub przyjaciółki. 

- przypomnij co oznacza słowo portret, 

- wykonaj dowolną techniką portret przyjaciela, 

 działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

10. e. polonistyczna 

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, kiedy ktoś nie 
szanuje nas tak, jak na to zasługujemy. 

- Przeczytaj wiersz M. Brykczyńskiego „O prawach 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 



dziecka”, 

 

11. e. społeczna  

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, kiedy ktoś nie 
szanuje nas tak, jak na to zasługujemy. 

- przypomnij sobie jakie znasz prawa i obowiązki 
dziecka. 

 
Praca z tekstem, 
problemowa, ćwiczeniowa 

Librus, telefon Barbara Majewska 

12. e. przyrodnicza 

Krajobrazy Polski. 

- wymień cechy poznanych krajobrazów Polski, 

- wyjaśnij znaczenie kolorów na mapie Polski. 

 
Praca z tekstem, 
problemowa, ćwiczeniowa. 

Librus, telefon Barbara Majewska 

13. religia 

 
 Szczęść Boże. Zanim przystąpicie 

do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Następnie modlitwa spowiedź 

powszechna,  Aniele Boży, Zdrowaś 

Maryjo i modlitwę do św. Michała 

Archanioła. Można również odmówić inne 

modlitwy. 

 Następnie przechodzimy do 
tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje 
się w książce ćwiczeń na str.127-129. 

 

  W zadaniu na str. 128, należy 

podpisać zdjęcia, aby dowiedzieć się 

gdzie możemy się spotkać z Panem 

Jezusem. Pod spodem należy pomalować 

te serduszka, które mówią o właściwym 

zachowaniu się w czasie procesji. W 

zadaniu domowym na kolejnej stronie 

należy napisać lub namalować to co 

chcielibyście powiedzieć Panu Jezusowi 

np.; Panie Jezu ja chcę iść do szkoły, 

spotkać kolegów i koleżanki.  Życzę 

owocnej pracy, Szczęść Boże. 
 

 

  

Praca z 
podręcznikiem, praca 
własna, malowanka, 
karty pracy. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

14. Zajęcia rozwijające 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- rozwiąż dowolny sposobem zadania tekstowe. 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

15. e. polonistyczna 

Co to znaczy być przedsiębiorczym? Rozwijanie 
poczucia humoru poprzez literaturę dziecięcą. 

- przeczytaj opowiadanie „ Zabawa w sklep”. 

- zamień zadania fałszywe na prawdziwe tak, aby 
pasowały do opowiadania „Zabawa w sklep” 

-Napisz w zeszycie propozycje zabaw dla dzieci, 

- Przeczytaj książkę Anne- Cath. Vestly „8+2 i domek 
w lesie” 

 Praca z tekstem 
Ćwiczeniowa, 

Librus, telefon Barbara Majewska 

16. e. matematyczna 
Przemienność mnożenia. Dzielenie odwrotnością 
dzielenia. 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

mailto:iratti@tlen.pl


-wyjaśnij, na czym polega przemienność mnożenia, 

- zilustruj na liczmanach przemienność mnożenia. 

17. w-f 

Rzuty do celu. 

- wykonaj papierową kulkę i rzucaj do celu np. do 
miski. Powtórz ćwiczenie kilka razy. 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

18. religia 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Następnie modlitwa spowiedź 

powszechna,  Aniele Boży, akt wiary i 

modlitwa do św. Michała Archanioła. 

Można również odmówić inne modlitwy. 
Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w 

książce ćwiczeń na str.130-132. 

 

  Na pierwszej stronie, na zdjęciu 

została przedstawiona procesja 

rezurekcyjna, która obywa się raz w roku 

w najważniejsze święto dla każdego 

chrześcijanina.  Na następnie stronie 

należy napisać do jakich grup 

parafialnych należą dzieci przedstawione 

na obrazkach. Następnie uzupełniamy 

zdanie i przechodzimy do zadania 

domowego na str. 132. Podpowiem że w 

naszej parafii działają takie grupy jak; 

ministranci, schola, harcerze, krąg 

biblijny, koło żywego różańca, margaretki 

itp. Życzę owocnej pracy i szczęść Boże. 

 

Praca własna, karty 
pracy, podręcznik. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

19. e. polonistyczna 

Co to znaczy być przedsiębiorczym? Rozwijanie 
poczucia humoru poprzez literaturę dziecięcą. 

- zaproponuj zabawę, w którą może bawić się kilkoro 
dzieci, 

- wykonaj estetycznie i poprawnie podane ćwiczenia 
pisemne. 

 
Ćwiczeniowa, praca z 
tekstem 

Librus, telefon Barbara Majewska 

20. e. matematyczna 

Mnożenie i dzielenie liczb. 

- Zilustruj działania na mnożenie, 

- pomnóż i podziel w pamięci i zapisz wyniki, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

21. w-f 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

- ćwiczenia z laską gimnastyczną, weź trzonek szczotki i 
wykonaj kilka skłonów do przodu, 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

mailto:iratti@tlen.pl


- maszeruj na palcach z mocno wyciągniętymi rękami 
trzymającymi laskę gimnastyczną – wdech; 
opuszczenie laski wydech. 

22.. e. techniczna 

Środki transportu wodnego. 

- wykonaj składaną łódkę z papieru według wzoru. 

 działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

23. e. muzyczna 

Tempo w muzyce. 

- posłuchaj wybranych przez siebie utworów 
muzycznych i określ jakie było ich tempo: wolne, 
szybkie, umiarkowane. 

 Ćwiczeniowa, działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 – 8 kwietnia 2020 r. 

Lp. Dla klasy II a Wychowawca: Barbara Majewska 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

1. e. polonistyczna   Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2.  e. matematyczna   ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski  

 

 

 

 

Librus Joanna Momotowska 

4. e. przyrodnicza    Librus, telefon Barbara Majewska 

5. e. techniczna   działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

6. j. angielski 

 

 

 

 

 

 

Librus Joanna Momotowska 

7. informatyka 

 

 

 Nauka przez zabawę Librus Marta Mielniczek 

8. e. polonistyczna   Ćwiczeniowa, Librus, telefon Barbara Majewska 



9. e. plastyczna    Librus, telefon Barbara Majewska 

10. e. polonistyczna   Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

11. e. matematyczna   ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

12. e. muzyczna    Librus, telefon Barbara Majewska 

13. religia    

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

14. Zajęcia rozwijające   ćwiczeniowe Librus, telefon Barbara Majewska 
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