
dla klasy 2d wychowawczyni: Alicja Skóra

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

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Niedzielna Eucharystia. Obejrzyj 
lekcję. Podręcznik str.112 karta pracy 51

https://view.genial.
ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/
presentation-niedzielna-msza-
klasa-2?
fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc
1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ
7VCP57UOb0vVYB_DA

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 
Podręcznik s.116 karty pracy s.53. 

https://view.genial.
ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0
/horizontal-infographic-review-
smiling-faceo-duchu-swietym-
seklasy-mlodszeTydzień 11 25.05-29.05

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

Activity book: pages 36,37,38. Pupils' 
book 72 -76 (z nagraniami ale bez pisania 
w zeszycie)

link do podręcznika poniedziałek, 11:40, Teams

Prezentacja "my favourite toy", czyli slajd 
lub filmik, w którym dziecko opisuje 
ulubioną zabawkę (to jest ćwiczenie 16 
str. 71)

https://docs.google.
com/presentation/d/1bQqfFOX
ocrC9d4lYNKoZcf8JMqb0rGUp
1L1TF7GJfWw/edit?
usp=sharing

Przeprowadź wywiad ze 
swoją zabawką. Zapisz 
go, nagraj, lub narysuj 
jako komiks. (to zadanie z 
wykorzystaniem tematu 
omawianego z p. 
Michaluk). Postaraj się 
użyć pytań poznanych na 
lekcjach: What's your 
name? Do you like .....  ? 
how old are you? 
Zabawka powinna 
"odpowiadać" pełnymi 
zdaniami.

Edukacja wczesnoszkolna 
Alicja Skóra 
alicja_skora@o2.pl

poniedziałek: podręcznik zintegrowane: 
wiersz str. 33, zad. 1-3 str. 34; ćwiczenia 
zintegrowane: ćw. 1-3 str. 46-47; 
podręcznik matematyka: zad. 1-2 str. 46; 
ćwiczenia matematyka: ćw. 1-3 str. 54

link do wszystkich lekcji 
zdalnych:

wtorek: podręcznik zintegrowane: str. 24-
25; ćwiczenia zintegrowane: ćw. 1 str. 32, 
ćw. 3,4 str. 33, ćw. 6 str. 34; ćwiczenia 
matematyka: ćw. 1-3 str. 55, ćw. 1 str. 56

https://bit.ly/zadania2D
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dla klasy 2d wychowawczyni: Alicja Skóra

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

Tydzień 11 25.05-29.05

środa: podręcznik zintegrowane: wiersz 
str 26-27, ćwiczenia zintegrowane: ćw. 
1,2,4,5,7,8 str. 36-38; podręcznik 
matematyka: zad. 1 str. 48; ćwiczenia 
matematyka: ćw. 1-5 str. 57
czwartek: podręcznik zintegrowane: 
czytanka str. 28-29; ćwiczenia 
zintegrowane: ćw. 1,2,3,6 str. 39 - 41; 
podręcznik matematyka: zad. 1,3 str. 49; 
ćwiczenia matematyka: ćw. 1-3 str. 58

piątek: podręcznik zintegrowane: str. 30-
32, ćwiczenia zintegrowane: ćw. 1-5 str. 
44-45; ćwiczenia matematyka: ćw. 2,3,4,5 
str. 59-60

Agnieszka Szałaj                  
zajecia komputerowe

Instrukcję zamieściłam w Zadaniach w 
MS Teams. Termin oddania prac - 02.06. 
Proszę pracę zapisać w Zadaniach.


