
                              ZDALNE NAUCZANIE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WERBKOWICACH 

23-25 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 

Pięknie mówię, pięknie czytam, pięknie piszę- 
utrwalenie umiejętności językowych dzieci. 

- Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń. 
Ćwiczenia str.40-41 

 Praca z książką, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2. 
e. 
matematyczna 

Zadania różne. 

- Rozwiąż zadania tekstowe. 

Ćwiczenia str.67 i 70 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus ,telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski 

 

Zapisać słówka. 

 

Podręcznik zad.1/67- posłuchać 

piosenki 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus , poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 



Zeszyt ćwiczeń; 1/56 

4 e. plastyczna Moje wakacyjne marzenia - kolaż  działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

5. w-f Gry i zabawy ruchowe. 
 
   

zabawowa Librus, telefon,  Barbara Majewska 

6. Język angielski 

Zapisać słówka. 

Podręcznik 1/68 – posłuchać 

nagrania.. 

Zeszyt ćwiczeń; zadanie 1/57  i 1/59 

 

Zeszyt ćwiczeń; 2/59 

 

Zeszyt ćwiczeń; 

2/59 

 

Librus, poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

7. informatyka 

 Temat: Utrwalamy i doskonalimy 
umiejętności posługiwania się klawiaturą. 
 

1. Skorzystaj  z internetowej strony 
edukacyjnej pisupisu.pl 

2. Wejdź w link i wykonaj polecone 
zadania. 

 
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-z-
ogonkami 
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-wielka-
litera 
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowa-mieszanka 
http://pisupisu.pl/klasa2/cale-zdania 

 

Internet 
Ćwiczenia w doskonaleniu 
umiejętności posługiwania 
się klawiaturą 
 

Librus, e – mail, Marta Mielniczek 

8. 
e. 
polonistyczna 

Dbamy o nasz język – powtarzamy gramatykę i 
ortografię. 

- Rozwiń podane zdania, 

- Uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami z pętli. 

Ćwiczenia str. 44 i 53 

 

Praca z tekstem, Ćwiczeniowa 

 

Librus, telefon 

Barbara Majewska 

 

9. 
e. 
matematyczna 

Utrwalenie wiadomości. Znaki rzymskie. 

- Uzupełnij tabelę za pomocą znaków rzymskich. 

- Oblicz ile czasu upłynęło między czynnościami. 

Ćwiczenia str. 70-71 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-wielka-litera
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowe-wielka-litera
http://pisupisu.pl/klasa2/szescioliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa2/cale-zdania


10. 
e. 
polonistyczna 

Czy już potrafisz? Podsumowanie wartości Piękno. 

 

- Wykonaj podane polecenia. 

 
Ćwiczenia str. 54-55 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

11. 
e. 
matematyczna 

Czy już potrafisz? 

- Wykonaj podane polecenia. 

Ćwiczenia str.72-73 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon  Barbara Majewska 

12. e. społeczna 

Jak napisać życzenia? 

- Przypomnij sobie w jaki sposób piszemy życzenia, 

- Napisz życzenia dla babci. 

 Ćwiczenia str.  56-57 

 ćwiczeniowa Librus Barbara Majewska 

13. religia    

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

14. 
Zajęcia 
rozwijające 

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- Uważnie przeczytaj zadania tekstowe i rozwiąż 
dowolnym sposobem. 

Ćwiczenia str. 88-89 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

15. 
e. 
polonistyczna 

Dobrze znamy język polski. 

- Utwórz rodzinę wyrazów – wymyśl ich jak najwięcej, 

- Przeczytaj podany tekst i podkreśl wszystkie wyrazy, 
mówiące o tym , co robiła Ela?, 

- Wpisz podane wyrazy we właściwe miejsca. 

Ćwiczenia str. 62 - 63 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

mailto:iratti@tlen.pl


16. e. przyrodnicza Przypomnienie wiadomości. Bezpieczne wakacje.  działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

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

18. religia   
 

Praca własna, karty 
pracy, podręcznik. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iratti@tlen.pl


08-12 czerwca 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 

Rozmawiamy o rodzeństwie. 

- Przeczytaj opowiadanie pt. „Braciszek”, 

- Sprawdź czy jesteś uważnym czytelnikiem, podkreśl 
prawdziwe zakończenia, 

- wyszukaj pięć błędów w opisie zdjęcia bliźniaków. 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2.  e. matematyczna 

Zadania różne. 

- Oblicz zadania tekstowe. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski 

Zapisać słówka. 

 Podręcznik 1/64 – posłuchać 

nagrania, 2/64 – posłuchaj i powiedz 

numer 

Zeszyt ćwiczeń; zadanie 2/54 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Podręcznik. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone            

( Level 2)  i 

 Gold Sparks/ 

Learning Resources 

 

Librus, poczta gmail Joanna Momotowska 

4. e. plastyczna 

Moja siostra, mój brat. Portret. 

- Narysuj portret siostry lub brata. 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 



5. w-f 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

- Rozłóż skakankę i przejdź po niej tak, jakbyś 
przechodził przez równoważnię, 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

6. j. angielski 

Zapisać słówka. 

Podręcznik zad.1/65- posłuchać 

nagrania 

Zeszyt ćwiczeń; 1/70 

 

 

 

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 

  Librus, e-mail Marta Mielniczek 

8. e. polonistyczna 

Lubię swoją siostrę, lubię swojego brata…Opisujemy 
wygląd i zainteresowania bliskich sobie osób. 

- Uzupełnij tekst z lukami podanymi wyrazami, 

- Wpisz do dymków odpowiednie wyrazy, 

- Pokoloruj wszystkie wyrazy z h. 

 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

9.. e. muzyczna 

Przypomnienie poznanych piosenek. 

- Przypomnij i zaśpiewaj poznane piosenki. 

  ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

10. e. polonistyczna 

Rodzina- rozmawiamy o najbliższych. 

- Przeczytaj opowiadanie pt. „Jak nasza mama obroniła 
statek przed burzą”. Podręcznik str. 66-67 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

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


11. e. matematyczna 

Obliczenia kalendarzowe. 

- Zapisz daty za pomocą poznanych sposobów, 

- Zaznacz wskazówki na tarczach zegarów, 

 problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

12. e. przyrodnicza 

Powodzie. 

- Na podstawie historyjki obrazkowej  powiedz, na 
czym polega bezpieczne zachowanie się podczas burzy, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

13. religia    

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

14. Zajęcia rozwijające 

Obliczenia wagowe i pieniężne. 

- Uzupełnij zadania, oblicz działania w zeszycie, 

- oblicz różnicę wagi pomiędzy zwierzętami, 

- Oblicz działania Liczę str. 68-69 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

15. e. polonistyczna Boże Ciało   Librus, telefon Barbara Majewska 

16. e. matematyczna Boże Ciało   Librus, telefon Barbara Majewska 

17. e. społeczna  Boże Ciało   Librus, telefon Barbara Majewska 

18. religia ---------------- 
 

 
 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

19. e. polonistyczna Dzień wolny od zajęć.     

20. e. matematyczna --------------------------------     

21. e. przyrodnicza --------------------------------     

22.. E .plastyczna --------------------------------     

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


23. w-f --------------------------------     

       

       

 

 

 

 

15 – 19 czerwca 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 

Co jest dobre i piękne? Czytamy bajkę „Jak Pan Bóg 
stworzył owieczki” i opisujemy zwierzęta. 

- Przeczytaj bajkę „ Jak Pan Bóg stworzył owieczki”, 
Podręcznik str.54-55 

- Połącz pasujące do siebie wyrazy, 

- Napisz powstałe wyrazy pod właściwą ilustracją 
zwierząt. 

 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2.  e. matematyczna 

Obliczenia zegarowe. 

- Na podstawie podanych informacji uzupełnij tabelę. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 



3. j. angielski 

Zapisać słówka. 

 Podręcznik 1/64 – posłuchać 

nagrania, 2/64 – posłuchaj i powiedz 

numer 

Zeszyt ćwiczeń; zadanie 2/54 

 

 

 

 

Librus Joanna Momotowska 

4. e. przyrodnicza 

Bezpieczne wakacje.  

- Przeczytaj komiks i powiedz jak sobie radzić w razie 
wypadku rowerowego, 

- Na podstawie rysunków i informacji zobacz jak radzić 
sobie z niebezpiecznych sytuacjach. Podręcznik str. 68-
69 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

5. w-f 

Zabawy i ćwiczenia z paletką i piłeczką pingpongową. 

- Jeżeli posiadasz w domu paletkę i piłeczkę, spróbuj 
pobawić się w kelnerów. Kładziesz piłeczkę na paletkę 
lub papierowy talerzyk i pospaceruj po pokoju. 

- Zabawa Mocne płuca. Połóż piłeczkę na stole i 
dmuchaj w nią tak, aby przekroczyła wyznaczone przez 
ciebie miejsce. 

 działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

6. j. angielski Egzamin ósmoklasisty 
 

 

 

 

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 Egzamin ósmoklasisty  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 -----------------------------------------     

15. E. polonistyczna ----------------------------------------  ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

16. E. matematyczna ------------------------------------------  ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

17. E. przyrodnicza. -----------------------------------------  Praca z tekstem Librus, telefon Barbara Majewska 

18. Religia -----------------------------------------     

19. E. polonistyczna 

Myślę pozytywnie. 

- Przeczytaj informacje napisane w balonikach, 

Podręcznik str. 60-61 

- Dokończ zdania. Możesz skorzystać z wyrazów w 
ramce. 

Ćwiczenia str. 50-51 

 Praca z tekstem Librus, telefon Barbara Majewska 

20. E .matematyczna 

Utrwalenie dodawania, odejmowania, mnożenia i 
dzielenia. 

- Oblicz poprawnie działania, 

Liczę str. 66-67 

 Praca z tekstem Librus, telefon Barbara Majewska 

21. E. E. społeczna 

Czytamy baśnie o dobroci i pięknie z różnych stron 
świata. 

 - Przeczytaj baśnie lub legendy z różnych stron świata, 

- opowiedz ja rodzeństwu lub rodzicom 

 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

mailto:iratti@tlen.pl


22. E. muzyczna 

Muzyka filmowa. 

- Jeśli masz możliwość posłuchaj na YOUTUBE muzyki z 
ulubionego filmu dla dzieci, 

- zastanów się, jaką rolę pełni w filmie muzyka? 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus,telefon Barbara Majewska 

23.  w-f 

Gry i zabawy ogólnorozwojowe. 

- Pobaw się na podwórku w ulubione zabawy. 

Pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa. 

 działanie Librus, telefon Barbara Majewska 

 

 

 

 

 

 


