
ZDALNE NAUCZANIE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH  

25 - 29 maja 2020 

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 

Wiadomości, serial,, konkurs. Uczymy się 
rozpoznawać różne typy programów. 

- Naucz się płynnie czytać opowiadanie „Najlepszy 
program”, 

- Odpowiedz na pytanie – co to znaczy, że program 
telewizyjny rządzi czyimś życiem? 

 Praca z książką, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2. 
e. 
matematyczna 

Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

- rozwiąż zadania tekstowe dowolnym sposobem, 

- wykonaj obliczenia i ułóż tekst zadania do podanego 
pytania, 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus ,telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski 

Bob and Olly – słuchamy i 

odgrywamy historyjkę obrazkową. 

Zapisać słówka. 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Podręcznik. 

Librus , poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 



Podręcznik 1/59 ; posłuchać 

historyjki. 

Zeszyt ćwiczeń; 1,2/49 

 

 

4 e. muzyczna 

Muzyczna telewizja 

- wymyśl tytuł do muzycznego programu 
telewizyjnego, 

 zabawowa   

5. w-f 

Zabawy i gry podwórkowe. 

- weź małą piłeczkę i plastikową butelkę. Postaw 
butelkę na ziemi  i rzucaj w nią do celu piłeczką. 
Postaraj się rzucać z różnych odległości. 

 
   

zabawowa Librus, telefon,  Barbara Majewska 

6. Język angielski 

Now I know – omówienie i 

podsumowanie materiału z rozdziału 5  

i przygotowanie do testu 

 

Zeszyt ćwiczeń; 1,2/50 
 

Poćwiczyć słownictwo na stronach 

internetowych: 
Sparks Fun Zone ( Level 2)  i Gold 

Sparks/ Learning Resources 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Podręcznik. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone            

( Level 2)  i 

 Gold Sparks/ Learning 

Resources 

 

Librus, poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

7. informatyka 

Temat: Laurka dla mamy. 
 
Skorzystaj z narzędzi edytora grafiki i przygotuj 
laurkę dla mamy. 

 

 
Edytor grafiki, 
Doskonalenie umiejętności 
pisania na klawiaturze 
Doskonalenie posługiwania 
się narzędziami programu 
graficznego 
Ćwiczenia  

Librus, e – mail, Marta Mielniczek 



 

8. 
e. 
polonistyczna 

Co chcemy oglądać? Układamy własny program 
telewizyjny. 

- przeczytaj opisy programów telewizyjnych i napisz 
nazwy tych programów, 

- podkreśl wyrazy z” h” i „ch”, 

- odszukaj w tekstach jak najwięcej powtarzających się 
wyrazów, 

 

Praca z tekstem, Ćwiczeniowa 

 

Librus, telefon 

Barbara Majewska 

 

9. 
e. 
matematyczna 

Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

- narysuj zabawki na półkach zgodnie z instrukcją, 

- oblicz dowolnym sposobem zadanie tekstowe, 

- dodaj do siebie liczby znajdujące się w takich samych 
figurach geometrycznych, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

10. 
e. 
polonistyczna 

Filmowy wieczór – rozwijanie umiejętności 

językowych dzieci poprzez konstruowanie 
opowiadania. 

- naucz się czytać opowiadanie pt. „Filmowy 

wieczór” 
 

 Ćwiczeniowa, Librus, telefon Barbara Majewska 

11. 
e. 
matematyczna 

Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

- wykonaj zadania tekstowe wybranym przez siebie 
sposobem, 

- przepisz liczby tak, by każda następna była o 6 
większa od poprzedniej, 

- zapisz dziesięć różnych działań, których wynikiem 
będzie liczba 86. 

 Ćwiczeniowa, Librus, telefon  Barbara Majewska 

12. e. społeczna 

Świat mediów - jego wady i zalety. 

- Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych i je zapisz, 

- wpisz w kratki obok odpowiednie numery, 

 ćwiczeniowa Librus 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, 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. 152-153. Na 

początku zajęć wyjaśniamy sobie słowo 

misjonarz. Kto to jest i czym się zajmuje? 
 Słowo misjonarz pochodzi od 

łacińskich słów „missio” i 

oznacza - posyłać. 

  
 Misjonarz jest głosicielem 

Ewangelii Chrystusa i świadkiem 

Jego miłości. Zostaje posłany przez 

Kościół, aby tam, gdzie jeszcze 

Chrystus jest nieznany, ukazywał 

piękno wiary i prowadził ludzi do 

Boga. Jest on budowniczym wspólnoty 

wiary, Kościoła lokalnego, do 

którego pragną należeć Ci, którzy 

przyjmą chrzest. Misjonarz jest 

świadkiem miłości Bożej oraz 

nadziei chrześcijańskiej poprzez 

dzieła miłosierdzia, działania na 

rzecz edukacji i ochrony zdrowia 

oraz poprzez promocję godności 

ludzkiej i rozwoju. W zadaniu 

pierwszym należy przykleić obrazki 

z dodatku i dopasować do nich 

podpisy, aby dowiedzieć się jak 

można pomagać misjonarzom. W 

zadaniu domowym należy napisać 

samodzielnie modlitwę w intencji 

misjonarzy. Życzę owocnej pracy z 

Panem Bogiem. 

Ćwiczenia, karty pracy 
malowanka, 
wyklejanka 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

14. 
Zajęcia 
rozwijające 

Zadania różne. 

- oblicz w pamięci i pokoloruj kratki z wynikami, 

- pokoloruj okienko z właściwą odpowiedzią, 

- rozwiąż zadanie tekstowe, 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

mailto:iratti@tlen.pl


15. 
e. 
polonistyczna 

Edukacja filmowa i telewizyjna – reżyser, aktor,. 

- ułóż najlepszy program telewizyjny, jaki 
kiedykolwiek powstał, 

- zaplanuj co będzie nadawane w poszczególnych 
godzinach, 

- popatrz na zapis swojego planu i odpowiedz na 
pytania, 

- zapisz wyrazy według wzoru, podkreśl „ą” i „ę”. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

16. e. przyrodnicza 

Wykorzystanie wody przez człowieka. 

- na podstawie zdjęć powiedz, na czym polega 
transport wodny, kogo lub co można w ten sposób 
przewozić, 

- dowiedz się, czy w twojej okolicy można skorzystać z 
transportu wodnego. 

 Ćwiczeniowa, pokazowa Librus, telefon Barbara Majewska 

17.  w-f 

Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem naturalnych 
przeszkód. 

- wyjdź na świeże powietrze. Zastanów się jak będzie 
wyglądał twój tor przeszkód. Pokonaj go kilka razy. 

PAMIĘTAJ O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA! 

 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. 157-159. 

 Droga krzyżowa to nie tylko nabożeństwo 

które odbywa się w kościele w okresie Wielkiego 

Postu, każdy z nas ma swoją drogę krzyżową i jest 

nią nieustanna walka z naszymi grzechami i 

słabościami. A walczymy z naszymi słabościami 

poprzez modlitwę i posłuszeństwo. W zadaniu 

pierwszym należy pokolorować obrazek 

przedstawiający Jezusa niosącego krzyż. W kolejny 

zadaniu na następnej stronie należy przykleić 

brakujące części modlitwy, które można znaleźć w 

dodatku. W zadaniu domowym należ dwa razy 

przeczytać stacje drogi krzyżowej. Życzę owocnej 

pracy i błogosławie. 

Praca własna, karty 
pracy, podręcznik. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


 

19. 
e. 
polonistyczna 

Rozwijanie umiejętności językowych poprzez 
konstruowanie opowiadania. 

- uporządkuj historyjki obrazkowe, 

- napisz krótkie opowiadania do historyjki, która 
bardziej ci się podoba, skorzystaj z wyrazów w ramce, 

- dopisz wyrazy „nie” według wzoru, 

- wpisz brakujące wyrazy w puste miejsca. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

20. 
e. 
matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

-rozwiąż dowolnym sposobem podane zadania 
tekstowe,  

- z podanych liczb ułóż wszystkie możliwe liczby 
dwucyfrowe, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

21. e. plastyczna Mój ulubiony program telewizyjny - kredka  działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

22. e. techniczna Żaglówka – łączenie różnych elementów.  działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

23. w-f 

Gry i zabawy oparte na różnych dyscyplinach. 

- Kręgle. Ustaw niewielkie przedmioty np. maskotki i 
postaraj się je trafić niewielką piłeczką. 

-Golf. Poszukaj dołek w ziemi i kijem od szczotki 
doprowadź do niej niewielką piłeczkę. 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

 

 

 


