
dla klasy 2a wychowawczyni: Marta Kauszel

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 10 18.05-22.05

Edukacja wczesnoszkolna, 
Marta Kauszel, MS Teams, 
Dziennik Vulcan, email 
klasowy

Edukacja polonistyczno-społeczna         
Podręcznik cz.4 str. 22-27                               
Zeszyt ćw. cz.4 str. 26-38                       
Edukacja matematyczna                    
Podręcznik cz.2 str. 47-49                                     
Zeszyt ćw. cz.2 str. 55-60

Poniedziałek                                   
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS           
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS                 
Wtorek                                                
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                      
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                  
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS 
Środa                                                    
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                    
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                              
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS                           
Czwartek                                           
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                     
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                         
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS                               
Piątek                                                         
gr. 1 ed. wcz. 9.00-9.45 MS                       
gr. 2 ed. wcz. 10.15-11.00 MS                          
gr. 3 ed. wcz. 11.30-12.15 MS

J. angielski M. Watts 
magda.watts.mw@gmail.
com

Powtórzenie Modul 5 - wykonaj obok 
kartę pracy. Zadanie pierwsze jest ze 
słuchania. Link do słuchania umieszczony 
jest w tabeli poniżej. Jak wykonasz test 
umieść go w swoim folderzez na TEAMS 
- kanał j. angielski

karta pracy

J. angielski M. Watts 
magda.watts.mw@gmail.
com

Wysłuchaj nagrania do zadania 
pierwszego z karty pracy i wykonaj go 
według polecenia. Będą ci potrzebne 
kolorowe kredki. 

zadanie 1 do karty pracy 
(słuchanie)

religia K.Kołodziejczuk e-
mail 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Sakramenty. Podr. str 106, karta 
pracy str. 50 nie trzeba wysyłać karty 
pracy, chyba że ktoś ma zaległości.

https://view.genial.
ly/5ec1647b32a04c0d96b74bf5
/presentation-sakramenty-swi

NIESPODZIANKA https://biteable.
com/watch/pozdrowien
ia-dla-uczniw-
2558221?
fbclid=IwAR3sA0tP-
tnoNd0BFbWJk6dMtqs
TtugbSOzDJC2xK-
S0kcizNFjOotxh91w 

https://drive.google.com/open?id=1Cj4OjBVAM25iiOfYbTCQMZ6CgIo2WkxX
https://drive.google.com/open?id=1gQS_tWtbhquQy-zRKXNWC6hF5uYLoQ6f
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Temat: Co wydarzyło się w Fatimie? https://www.youtube.
com/watch?
v=C6Arde1isQo&feature=youtu
.
be&fbclid=IwAR36zXQ0Bu62rX
wL2qEMn7zatNjPrrbbHsUeThK
LTdBkRKhmc3bCNEY7keM 

Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Treść zadania umieściłam w folderze 
Zadania w Teams
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