
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 9 11.05-15.05

Agnieszka Szałaj           
zajęcia komputerowe   
aszalaj@wp.pl

Rozwiązanie proszę przesłać na adres 
aszalaj@wp.pl

https://sp363-my.sharepoint.
com/personal/aszalaj1_sp363_
onmicrosoft_com/_layouts/15/
WopiFrame2.aspx?sourcedoc=
{a855a2b9-edca-4a05-8314-
155f633662cb}&action=edit

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

Edukacja polonistyczno-społeczna       
Podręcznik cz.4 str. 12-21                                                           
Zeszyt ćw. cz.4 str. 11-25                             
Edukacja matematyczna                    
Podręcznik  cz.2 str. 43-45                   
Zeszyt ćw. cz.2 str. 51-54

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

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Urodziny Jana Pawła II
Nic nie musicie wysyłać :) chyba że ktoś 
ma zaległe prace

https://view.genial.
ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/
presentation-jan-pawel-ii-kli?
fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZ
wOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80
BM7E6syGjQugTrtt02g
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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 9 11.05-15.05

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

Jeśli masz jeszcze zaległe prace, proszę 
wyślij mi je na maila. Jestem w trakcie 
sprawdzania wszystkich Twoich prac :) I 
w tym tygodniu otrzymasz informację jak 
Ci poszło :) W tym tygodniu skoncentruj 
się na powtórzeniu - w zeszycie wykonaj 
zadanie: 2 str 76 (Pupil's Book) oraz 
zadanie 3 str 77 - nie musisz przesyłać 
zdjęć tych ćwiczeń.


