
Zadania do realizacji zdalnego nauczania w klasie II SSP w Pałecznicy. 

Wychowawca: Bożena Gorgoń 

Termin realizacji: 02.04 do 03.04.2020 oraz 06.04-08.04.2020r. 

 

Zakres materiału obejmuje edukację polonistyczną, społeczną, przyrodniczą,matematyczną, 
techniczną, plastyczną i muzyczną wychowanie fizyczne. 

 

Czwartek 02.04.2020 

Historia pewnej rośliny 

Edukacja polonistyczna: 

Czytanie ze zrozumieniem tekstu Zofii Staneckiej"Historia pewnej rośliny".Układanie wyrazów z 
rozsypanych liter i ich zapisywanie. Utrwalenie pisowni wyrazów z ż niewymiennym.  Układanie i 
zapisywanie odpowiedzi na pytanie : Czego rośliny potrzebują do życia? 

Edukacja przyrodnicza: 

Podawanie nazw części rośliny część nadziemna i część podziemna. Etapy powstawania rośliny. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str. 65,66,67 oraz karty ćwiczeń str. 72 i 73. 

Edukacja matematyczna: 

Rozpoznawanie , rysowanie linii prostych,krzywych i łamanych. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str.116 ćw 1-4 oraz karty matematyczne str.56 i 57. 

Dla chętnych można wykonać karty matematyczne str.57 ćw.6 

Dzieci wykonują zadania które nie sprawiają trudności. 

 

Piątek 03.04.2020 

Niezwykłe ogrody 

Edukacja polonistyczna 

Czytanie wiersza  Doroty Gellner "W hamaku" określanie nastroju w wierszu. Ustne opisywanie 
obrazu Władysława Podkowińskiego „W ogrodzie. Łączenie i zapisywanie pasujących do siebie 
porównań. Rodzaje ogrodów – Tropiciele wiedzy. 
Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. Str. 68 i 69 oraz karty ćwiczeń str.74 

 



Edukacja matematyczna: 

Mierzenie i zapisywanie długości wyróżnionych odcinków na linii prostej.  Wprowadzenie 
oznaczenia odcinków. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. Str.117 ćw.1-4 oraz karty matematyczne str. 58 i 59. 

Wychowanie fizyczne; 

Skoki przez skakankę obunóż i jednonóż (ćwiczenia na przemian rzaz trzymamy skakankę w dłoni, a 
raz kładziemy na podłodze i wykonujemy ćwiczenia) 

Dla chętnych -można wykonać Papierowy motyl według instrukcji w kartach ćwiczeń str.75. 

Proszę Rodziców o przeczytanie fragmentu książki  „Kapelusz Pani Wiosny” ze str.70-73(zapoznanie 
z fragmentem będzie potrzebne do realizacji tematu w dn. 06.2020, a nie wszystkie dzieci poradzą 
sobie z przeczytaniem) 

 

Poniedziałek 06.04.2020 

Nic w ogrodzie 

Edukacja polonistyczna: 

Próby udzielania odpowiedzi na pytania dot. lektury. Uzupełnianie metryczki lektury z podaniem 
imienia i nazwiska autora,tytułu, imienia głównego bohatera i innych postaci. Odczytanie i 
zapisanie zakodowanego tekstu. Udzielanie i zapisywanie odpowiedzi zgodnie z treścią fragmentu 
lektury. Ćwiczymy z Noni -powtórzenie 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. Str. 70-73 oraz karty ćwiczeń str. 76  do 79. 

Edukacja  matematyczna 

Rozwiązywanie zadań związanych z masą. Utrwalenie wiadomości o jednostkach: kilogram, 
dekagram. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. Str. 118 ćw. 1-4 oraz karty matematyczne str. 60 i 61   

Edukacja plastyczna: 

Wykonanie ilustracji do lektury „Kapelusz Pani Wiosny” 

Wychowanie fizyczne; 

Ćwiczenia gimnastyczne ogólnorozwojowe. 

 

 



 

Wtorek 07.04.2020 

Wielkanocny czas 

Edukacja społeczna 

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych-symbolika i zwyczaje świąteczne. 

Edukacja polonistyczna: 

Zapoznanie z treścią wiersza Jerzego Fickowskiego  „Kolorowe bazie”. Gimnastyka oka i języka-
ćwiczenia w czytaniu wiersza Agnieszki Frączek „Jajo”. Wprowadzenie wypowiedzi pisemnej-
życzenia. Stosowanie zasad pisowni w zwrotach grzecznościowych. Wyszukiwanie i zapisywanie 
wyrazów związanych z Wielkanocą. 

Do realizacji  w\w tematyki wykorzystujemy podr. str. 74-77  oraz karty ćwiczeń str.80 

Edukacja  matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych-praktyczne umiejętności i wiadomości- powtórzenie 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy  karty matematyczne str. 64 i 65 ćw. 1-6 

Wychowanie fizyczne: 

Ćwiczenia rzutne do celu(piłeczka, woreczek, maskotka). 

Uwaga na bezpieczeństwo w czasie wykonywania ćwiczeń 

 

Środa 08.04.2020 

Wielkanocne zabawy 

Edukacja polonistyczna: 

Zapoznanie z tekstem „Wielkanocne zabawy”.Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. 
Dopisywanie określeń świątecznego mazurka. Samodzielne układanie i zapisywanie życzeń. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. Str.78         oraz karty ćwiczeń str. 82 i 83 

Edukacja techniczna: 

Wykonanie wielkanocnego koszyczka według instrukcji w  karcie ćwiczeń str. 81. 

Edukacja muzyczna: 

Nauka słów piosenki „Pisanki kraszanki” 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy  kartę ćwiczeń str. 109 



 

Przypominam. Uczniowie wykonują tylko te zadania które nie sprawiają dzieciom trudności. 

Przypominam również o emitowanych programach w telewizji z których dzieci mogą 
korzystać ,aby wzbogacać swoją wiedzę. 

Uczniowie uczęszczający na zajęcia wyrównawcze proszeni są o doskonalenie umiejętności, które 
sprawiają kłopot. 

 

Proszę o wysłanie do wychowawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
gorgon.b@ssp.palecznica.pl lub tel. 666 859 587 

TYLKO następujące zadania ucznia: 

- Karty ćwiczeń – cała str. 74 i  zad. 4 str. 73 

- Karty matematyczne – cała str. 59 

- Zdjęcie wykonanej ilustracji do lektury „Kapelusz Pani Wiosny”       
    

Uprzejmie proszę o wysłanie prac w dniu 07.04.2020 r.          

 

       Wychowawca: Bożena Gorgoń 

 

 


