
                              ZDALNE NAUCZANIE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH  

1- 5 czerwca  2020r. 

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 

Dzień Dziecka – Rozmawiamy o rodzinie. 

- Przeczytaj opowiadanie pt. „Braciszek”, 

- Podkreśl prawdziwe zakończenia zdań, 

- Skreśl błędne informacje, a potem przepisz tekst tak, aby 

był zgodny ze zdjęciem, 

 Praca z książką, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2. 
e. 
matematyczna 

Czy już potrafisz? Rozwiązywanie zadań 

- Wykonaj poprawnie zadania Ćwiczenia str. 58-59, 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus ,telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski 

 

Zapisać słówka. 

 Podręcznik 1/60 i 2,3/ 61– posłuchać 
nagrania.. 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Podręcznik. 

Librus , poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 



Zeszyt ćwiczeń; zadanie 1/51  i 2/51 Strony internetowe: 
Sparks Fun Zone            

( Level 2)  i 
 Gold Sparks/ 

Learning Resources 

 

4 e. plastyczna 

Ja i moja rodzina – kredka. 

- Narysuj swoją rodzinę tak, aby uwzględnić 
charakterystyczne cechy wyglądu, 

 zabawowa   

5. w-f Gry i zabawy ruchowe. 
 
   

zabawowa Librus, telefon,  Barbara Majewska 

6. Język angielski 

 

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 

7. informatyka 

Temat: Podsumowanie wiadomości i 
umiejętności. 
 

1. Wejdź w link i wykonaj polecone 
zadania. 

 

http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowe-
z-ogonkami 
http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowa-
mieszanka 
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe 

 

Internet 
Ćwiczenia w doskonaleniu 
umiejętności posługiwania 
się klawiaturą 
 

Librus, e – mail, Marta Mielniczek 

8. 
e. 
polonistyczna 

Mali reżyserzy. 

- Wpisz tytuły trzech programów telewizyjnych, które 

lubisz oglądać, 

 

Praca z tekstem, Ćwiczeniowa 

 

Librus, telefon 

Barbara Majewska 

 

http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa2/piecioliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe


- Utwórz rodziny do podanych wyrazów, 

- Wpisz jakie są korzystne i niekorzystne skutki oglądania 

telewizji, 

- Napisz co sądzisz o zbyt długim oglądaniu telewizji. 

9. 
e. 
matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- Rozwiąż dowolnym sposobem zadanie tekstowe, 

- Oblicz ile pieniędzy jest w każdym rulonie, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

10. 
e. 
polonistyczna 

Czy już potrafisz? Podsumowanie wartości  

Motywacja do uczestnictwa w kulturze. 

 

- Wykonaj sprawdzian str. 28-29 Ćwiczenia. 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

11. 
e. 
matematyczna 

Rozwiązywanie zadań różnych. 

- Wykonaj zadania tekstowe dowolnym sposobem, 

-Przepisz podane liczby w porządku malejącym, 

- Ułóż i napisz z podanych cyfr jak najwięcej liczb 
trzycyfrowych, 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon  Barbara Majewska 

12. e. społeczna 

Jak okazujemy miłość swoim bliskim? 

- Przeczytaj wiersz „Muzyka domowego ogniska”. 

- Pokoloruj te wyrazy, które mają jedną cząstkę, 

-Przeczytaj określenia i objaśnienia. Połącz je w pary. 

 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, 

 Dzisiejszy temat jest 

związany z Matką Bożą Kębelską, 

której sanktuarium znajduje się w 

Wąwolnicy. W zadaniu pierwszym 

należy z dodatku na końcu książki 

znaleźć naklejki, a następnie 

przykleić je na wizerunek Matki 

Bożej Kębelskiej. W zadaniu 

domowym należy w odpowiednim 

miejscu na mapie wkleić naklejkę z 

Ćwiczenia, karty pracy 
malowanka, 
wyklejanka 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


który znajduje się w książce 

ćwiczeń na str. 162-163 

wizerunkiem Matki Bożej 

Kębelskiej. Zadanie domowe polega 

na odczytaniu Modlitwy do Matki 

Bożej Kębelskiej. Życzę owocnej 

pracy z Panem Bogiem. 

14. 
Zajęcia 
rozwijające 

Gry i zabawy matematyczne. 

- Odszyfruj imiona i nazwiska dzieci zgodnie z kodem 

podanym w tabeli, 

- Zaszyfruj swoje imię i nazwisko, zaszyfruj wiadomość do 
kolegi lub koleżanki, odszyfruj wiadomość napisaną przez 
kolegę lub koleżankę, 

- Odczytaj, dokąd dzieci pojadą na wakacje. 

 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

15. 
e. 
polonistyczna 

Zabawy z poezją – czytamy wiersz „Muzyka domowego 

ogniska”. Szukamy rymów, zwrotek i refrenu. 

- Połącz rymy z wiersza, 

- Pokoloruj na zielono pola z tymi powiedzeniami, które 

kojarzą ci się z radością i rodzinnym szczęściem, 

- Dopasuj do każdej scenki zdanie i wpisz je w 
odpowiednie miejsca. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

16. e. techniczna 
Symetria. Statek- wykonanie modelu z papierowego 
szablonu. 

 działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

17.  w-f Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe.  zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

18. religia 

 

 Szczęść Boże. Zanim przystąpicie 

do wykonywania zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania epidemii. W 

 

 

 W zadaniu pierwszym należy przy 

zdjęciach błogosławionych wkleić odpowiednie 

Praca własna, karty 
pracy, podręcznik. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


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. 164-165. 

naklejki z ich imionami i nazwiskami. Podpowiem 

że pierwszą postacią z lewej od góry jest bł. 

Stanisław Starowiejski, a obok znajduje się bł. ks. 

Antoni Zawistowski. W kolejnym zadaniu należy 

pomalować te kwiatki w których litery nie tworzą 

wyrazów. Pozostałe kwiatki ze słowami utworzą 

hasło, które należy zapisać po spodem. W zadaniu 

domowym należy namalować portret jednego z 

błogosławionych. Życzę owocnej pracy z Panem 

Bogiem. 
 

19. 
e. 
polonistyczna 

Życzenia dla najbliższych- rozmawiamy o uczuciach i 

sposobach ich wyrażania w słowach i gestach. 

- Przeczytaj krótkie opisy tego, co robią dzieci razem ze 
swoimi rodzinami, podkreśl czasowniki, wpisz imiona 
dzieci we właściwe miejsca, 

- Ułóż życzenia dla mamy, taty lub kogoś bliskiego i napisz 

je starannie. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

20. 
e. 
matematyczna 

Obliczenia wagowe i pieniężne. 

- Zaproponuj różne sposoby spakowania plecaków, tak 

aby waga nie przekroczyła 8 kg. 

- Oblicz poprawnie podane zadania tekstowe. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

21. e. muzyczna 

Trochę matematyki na „majówce z muzyki”. 

- Naucz się piosenki „Wiosenny  spacer z mamą”, 

 
Ćwiczeniowa, YOUTUBE 
Piosenki dla dzieci – 
„Wiosenny spacer z mamą” 

Librus, telefon Barbara Majewska 

22. e. przyrodnicza 

Wykorzystanie wody przez człowieka. Powtórzenie 

materiału. 

- Zapisz nazwy środków transportu wodnego, skorzystaj z 
rozsypanek wyrazowych. 

 
Ćwiczeniowa, praca z 
tekstem 

Librus, telefon Barbara Majewska 

23. w-f 

Biegi średniodystansowe. 

- Przebiegnij odcinek ok. 100m następnie marszobiegiem 

pokonaj 200-300m. 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 



 


