
dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych Lekcje on line: 
dzień, godzina, 

aplikacja, 
informacja o linku 

zadania 
rozszerzone

linki do zadań 
rozszerzonych

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

wtorek
Cel: Utrwalę zdobyte wiadomości na temat baśni.
Ćw. „Dziennik pisarza” str. 72-77
Praca domowa: Przeczytaj rozdział „Darek i Adam w 
tunelu” Podręcznik „Ala i Adam na tropac zaginionego 
skarbu”, str. 178-183. 
Ćw. „Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 52-54

Ćw. „Na tropach matematyki” str. 86-89.

https://www.youtube.com/watch?
v=v32F4zGIHSM

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

środa
Cel: Wiem cechy powinien posiadać wolontariusz.
Przeczytaj rozdział „Niezwykłe spotkanie”- Podręcznik 
„Ala i Adam na tropach zaginionego skarbu”, str. 175-
177. 
Ćw.  „Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 51   
Ćw. „Dziennik pisarza”, Śpiewankowo str. 69

Praca domowa: Przeczytaj rozdział „W mieszkaniu 
pani Karoliny” - Podręcznik „Ala i Adam na tro-pach 
zaginionego skarbu”, str. 184-186. 

Ćw. „Na tropach matematyki”  str. 90-91

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

czwartek
Cel: Poznam państwa sąsiadujące z Polską i ich flagi.
Ćw. „Dziennik pisarza”  str. 64;  78-80. 
Ćw. „Dziennik ba-dacza świata”, str. 58-59, 
„Wycinanki”, karta Nasi sąsiedzi.

Praca domowa: Ćw. „Dziennik pisarza”  str. 84 zad.1

Podręcznik „Małe i duże matematyczne podróże” str. 
76-77. 

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
andziaguz@o2.pl

piątek
Cel: Wiem jak bezpiecznie spędzać wakacje.
Ćw. „Dziennik badacza świata” str.72,  „Wycinanki”, 
karta Sporty letnie.
Narysuj swój portret i napisz kilka zdano sobie – Ćw. 
„Dziennik pisarza”, str. 84.

Podręcznik „Małe i duże matematyczne podróże”, str. 
78-80.

11:30 - 13:30
Zoom link przesłany 
rodzicom

https://www.youtube.com/watch?v=v32F4zGIHSM
https://www.youtube.com/watch?v=v32F4zGIHSM


dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk
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religia Katarzyna 
Kołodziejczuk  
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Jestem dzieckiem Bożym. Obejrzyj 
prezentację i baw się dobrze!

https://view.genial.
ly/5ed4b7b0a230970d291d890f/interactive-
image-1-jestem-dzieckiem-bozym

życzenia https://biteable.
com/watch/dzie-dziecka-
religia-2597045

Temat: Nieść Jezusa do ludzi. Przeczytaj temat na 
stronie 118 i napisz w  jaki sposób Ty możesz zanieść 
Pana Jezusa innym ludziom?

język angielski, 
Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.
com

Module 5: progress check. Zrób ćwiczenia "Module 
5: my progress" w książce oraz w zeszycie ćwiczeń. 
Dzieci, których nie było na lekcjach online, prosze o 
przesłanie zdjęć zrobionej strony 41 w workbooka. 

https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/smiles/smiles_2_new_p
odrecznik_wieloletni_nagrania_audio

zagraj w grę z zeszytu 
ćwiczeń (str. 42-43)

Module 6: My holidays! What are you wearing 
today? Naucz się nazywać części ubrania (str. 78-79) i 
ubierając się codziennie ćwicz czy dobrze pamiętasz 
te nazwy (I'm wearnig... today) . Na lekcję online 
naszykuj kilka ubrań, które pokażesz i opiszesz 
(możesz pożyczyć też coś od siostry albo brata!)

Posłuchaj historyjki 
(pupil's book p. 74-75) i 
zrób ćwiczenie 
(workbook p. 40)

Obejrzyj komiks (str. 79) i posłuchaj nagrania, 
powtarzaj głośno zdania. Odpowiedz na pytanie pod 
tekstem.
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