
dla klasy 2c wychowawczyni: Anna Michaluk

Przedmiot, imię i 
nazwisko 
nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań podstawowych linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Pan Jezus mówi nam o chlebie
https://view.genial.
ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-
rozmnozenie-chleba?
fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-
ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputc
pU 

zajęcia komputerowe 
Agnieszka Szałaj

Zdjęcia programów wykonanych według instrukcji (link 
do zadania)proszę przesyłać na adres email : 
aszalaj@wp.pl Bardzo proszę podpisywać pracę 
klasa, imię i nazwisko

https://drive.google.com/open?
id=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFGmOh_lSxf0ujA

Ed. polonistycza, 
przyrodnicza
A. Michaluk
andzaiguz@o2.pl

Wtorek
Cel: Poznam zwyczaje kozic.
Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 110- 
111
Ćw. „Dziennik pisarza” str. 22, z. 1-2

Środa
Cel: Poznam zwyczaje świstaków.
Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 114-
115.
Ćw. „Dzien-nik pisarza” str. 28.
Ćw. „Dziennik pisa¬rza” str. 29, z. 1
 
Czwartek
Cel: Wiem jak zachować się na górskich wycieczkach.
Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 118-
119.       
Ćw. „Dziennik pisarza”,  str. 33.
Ćw.„Dziennik pisarza”, str. 30-32

Piątek
Cel:  Znam cechy bajki.
Podręcznik „Radosne odkrywanie świata”, str. 
112.       
Ćw. „Dziennik pisarza” str. 24 
Wymyślenie i zapisanie własnej bajki. Wykonanie
ilustracji – Ćw. „Dziennik pisarza” 26-27 – termin 
wykonania do 31.04. 
  

https://www.youtube.com/watch?
v=R25rp2OeU1k

szczegółowy scenarusz przesłany 
rodzicom na adres email lekcje onlaine na 
platformie Zoom
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Ed. matematyczna
A.Michaluk
andziaguz@o2.pl

Wtorek
Ćw. „Na tropach matematyki”  str. 44- 45
Środa
Ćw. „Na tropach matematyki” str. 46-47.
Czwartek     
Ćw. „Na tropach matematyki” str. 48-51
Piątek
Ćw. „Na tropach matematyki” str. 52-53.

szczegółowy scenarusz przesłany rodzicom na 
adres email
lekcje onlaine na platformie Zoom

https://www.matzoo.
pl/klasa2/mnozenie-i-
dzielenie-w-zakresie-
50_11_44

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

Check point. Pupil's book pages 62-63 https://learningclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/smiles/smiles_2_new_podreczni
k_wieloletni_nagrania_audio

więcej piosenek i historyjek do ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?
v=jANerjPKC9E&t=188s

Alphabet worksheets L, M, N https://drive.google.com/file/d/1GDiQUiL-
SLQ6Q22QnJxZi9FEAvTM8KeR/view?
usp=sharing

https://www.youtube.com/watch?
v=tScUb08F7os

https://www.youtube.com/watch?v=D_sdGxUxz_4

Zagraj w kahoot sprawdzający umiejętności z modułu 
4. Podaj swoje imię, inicjał i klasę. PIN do gry 5854253

https://kahoot.it/challenge/05854253?challenge-
id=f3a984f6-ed88-45b2-8326-
521c6dbbaf63_1587402212710
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