
25maja– 29maja2020 r. 

Lp. Dla klasy II B Wychowawca: Barbara Rafalska 

 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 

Film.Uporządkuj historyjkę 

obrazkową,napisz 

opowiadanie na temat 

wybranej historyjki. 

 
Praca z podręcz. 

ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

2. 
Wychowanie 

fizyczne 

Marszobiegi i ćwiczenia w 

terenie. 
 Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

3. E. matematyczna 

Rozwiązywanie zadań 

tetstowych.Ułóż treść zadania 

do wybranego działania. 

  Ćwiczeniowa, problemowa 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

4. E. przyrodnicza 

 Wykorzystanie wody przez 

człowieka. Wymień nazwy 

środków transportu wodnego. 

 
Praca z książką , 

ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

5. E. polonistyczna 

Mali reżyserzy.Wpisz do 

tabeli tytuły programów, 

utwórz rodziny wyrazów. 

 
Praca z książką 

,ćwiczeniowa,problemowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 

Librus, kontakt 

Barbara Rafalska 



telefonicz. 

6. E .matematyczna 

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych.Utrwalenie 

materiału. 

 
Praca z książką, 

ćwiczeniowa ,problemowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

7  E .plastyczna  
Portret mojej Mamy-technika 

dowolna. 
 Praktyczne działanie 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

8. E.muzyczna. 
Nauka piosenki Miły dzień 

Mamy. 
 Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

9.  E.polonistyczna 

Czy już potrafisz? Przeczytaj 

samodzielnie polecenia i 

wykonaj zadania. 

 Praca z ćwiczeniami. 
Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

10. 
Wychowanie 

fizyczne. 

Gry i zabawy oparte na 

różnych dyscyplinach. 
 Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

11. E.polonistyczna 

Utrwalenie wiadomości. Ułóż 

zdania ,napisz nazwy 

programów telewizyjnych. 

 
Praca z książką 

,ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

12. E.matematyczna. 

Powtórzenie 

wiadomości.Odpowiedz na 

pytania,z podanych cyfr ułóż 

liczby dwucyfrowe. 

 
Praca z ćwiczeniami, 

problemowa. 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 



13. 
E. 

matematyczna. 

Obliczenia pieniężne i 

wagowe. Wskaż dane i 

szukane w zadaniu, ułóż 

zadanie do pytania. 

 

Praca z 

książką,ćwiczeniowa 

,problemowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

14. 
Wychowanie 

fizyczne. 

Gry i zabawy z wykorzystanie 

piłki. 
 Zabawowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

15. E.polonistyczna 

Szczęśliwa rodzina.Przeczytaj 

samodzielnie wiersz i 

odpowiedz na pytania. 

 
Praca z książką 

,ćwiczeniowa 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

16. 

 Zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania 

uczniów. 

Ulubiony zwierzak lub 

maskotka. 
 Praktyczne działanie 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

17. E.polonistyczna 

Rodzina Połącz rymy z 

wiersza, opowiedz sytuacje 

przedstawione na ilustracji. 

 
Praca z podręcznikiem, 

ćwiczeniowa . 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

18. E. spoleczna 
Moja rodzina.Opowiedz o 

swojej rodzinie. 
 Dyskusja 

Librus, kontakt 

telefonicz. 
Barbara Rafalska 

 

2b   25.05.20-29.05.20 

 



 

Lp. Dla klasy 2b Wychowawca: Barbara Rafalska 

 
Przedmiot 

J. angielski 
Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 

formy realizacji, 

propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

1. J.angielski 

Playtime – słuchamy wierszyka i 

recytujemy go oraz poznajemy 

nazwy hobby 

Zapisać słówka. 

 Podręcznik 1/60 i 2,3/ 61– 

posłuchać nagrania.. 

Zeszyt ćwiczeń; zadanie 1/51  i 

2/51 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Podręcznik. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone            

( Level 2)  i 

 Gold Sparks/ 

Learning Resources 

 

Librus , poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

2. J.angielski 

Let’s play – słuchamy historyjki 

obrazkowej, czytamy i odgrywamy ją 

 

Zapisać słówka. 

Podręcznik zad.1/62 

Zeszyt ćwiczeń;  1/52 i 1/53 

Zeszyt ćwiczeń 2/53 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus, poczta 

gmail  

Joanna 

Momotowska 



 

25.05.2020r. - 29.05.2020 r. zadania dla uczniów 

 

Lp

. 

Dla kl. 

IIb 
Wychowawca: 

Barbara Rafalska 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe i 

rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje 

od nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Religia 

25.05.2020 r. 

Temat 

Sprawdzenie i 

ocena ćwiczeń. 

    

 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. Uczniowie mają 

za zadanie uzupełnić zaległości w 

ćwiczeniach jeśli takie są. Ze względu na 

sytuację, również ocena pracy ucznia 

związana z pracą własną jest utrudniona. 

Dlatego proszę o wykonanie i przesłanie 

zdjęć z ostatnich pięciu tematów 

lekcyjnych (tematy39-44) do ocenienia. 

Proszę nie wykonywać zdjęć gdzie nic nie 

ma do uzupełnienie. Proszę o pomoc 

rodziców w wysłaniu zdjęć. Zdjęcia z 

ćwiczeń proszę przesłać do najbliższego 

czwartku. Szczęść Boże. 

 

  

  

Praca z podręcznikiem, 

kredki, długopis,  praca 

własna, karty pracy 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin Lewczuk 

ks. Marcin 

Lewczuk 

 

Religia 

28.05.2020 r. 

Temat 47 

Różaniec 

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 

 

  

  Temat dzisiejszej lekcji jest 

związany z modlitwą różańcowa. W 

dzisiejszym temacie należy wkleić w 

Praca z podręcznikiem, 

kredki, wyklejanka, karty 

pracy 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin Lewczuk 

ks. Marcin 

Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl
mailto:iratti@tlen.pl


 

 

 

 

 

 

 
 

modlitwa do św. Michała Archanioła. Można 

również odmówić inne modlitwy.   
 Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w książce 

ćwiczeń na str. 140-142. 

odpowiednie miejsca naklejki związane z 

daną tajemnicą Różańca Świętego. A 

następnie należy nauczyć się na pamięć 

poszczególnych tajemnic Różańca 

Świętego. Rodziców proszę o 

dopilnowanie uczniów w nauce i ich 

przepytaniu z poszczególnych tajemnic 

Różańca Świętego. Jako że przeżywamy 

miesiąc maj proszę o namalowanie 

kapliczki z Matką Bożą i modlącymi się 

ludźmi na ocenę. Ci którzy nie wysłali 

jeszcze zdjęć z uzupełnionymi 

ćwiczeniami niech to uczynią jak 

najszybciej.  Szczęść Boże. 

 informatyka 

Kontynuujemy naukę programowania  

w Pixblocks. 

W miarę możliwości programowo 

sprzętowych  rozwiązujcie kolejne zadania  

z Pixblocks, Program do pobrania: 

https://pixblocks.com/ 

W przypadku braku loginu lub hasła do 

pixbocks proszę o kontakt na adres: 

piotr.kapusta@spwerbkowice.pl 

 

 

Praca z komputerem w 

Internecie 

 

dziennik 

elektroniczny 

e-mail: 

piotr.kapusta@

spwerbkowice.

pl 

Piotr Kapusta 


