
Zakres materiału do zdalnego nauczania dla klasy II Pałecznica 

Termin realizacji 27.04.2020 - 30.04.2020 

Wychowawca Bożena Gorgoń 

27.04.2020 poniedziałek 

Co nowego na wiosnę? 

Edukacja polonistyczna 

Zmiany w świecie zwierząt na podstawie opowiadania Wojciecha Moniuszki "Wiosenne kwiaty"Czytanie 
tekstów na różnych poziomach.Stopniowanie przymiotników. 

Edukacja przyrodnicza 

Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt w parku i w lesie. Przystosowanie zwierząt dożycia w 
poszczególnych porach roku. Zjawiska atmosferyczne. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str.36 i37 oraz karty ćwiczeń38 i 39 

Edukacja marematyczna 

Odejmowanie liczb dwucyfrowych 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str.109 ćw 2 oraz karty matematyczne str.32 i 33 

Wychowanie fizyczne 

Cwiczenia dowolne  

Wtorek 28.04 2020 

Wiosenne kwiaty 

Edukacja polonistyczna  

Oznaki wiosny i pierwsze wiosenne kwiaty na podstawie wiesza Barbary Lewandowskiej "Wiosna" oraz 
ilustracjiCzytanie na różnych poziomach. Rośliny chronione w Polsce.Wskazywanie w wierszu 
Rzeczowników, czasowników i przymiotników oraz ich zaisywanie 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str.38 i 39 oraz karty ćwiczeń 40, 41,42 

Edukacja społeczna 

Wiosna ,tuż,tuż - scenki dramowe- naśladowanie ruchem i mimiką różnych zwiastunów wiosny np. 
przylot bocianów, czy wyrastanie pierwszych kwiatów 



Edukacja matematyczna 

Dodawaniei odejmowanie liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiątkowego dowolnym 
sposobem.Rozwiązywanie zadań tekstowych 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str.110 ćw1-5 oraz podr. str.111 ćw. 6 i 7 oraz karty 
matematyczne str. 34 i 35 

Wychowanie fizyczne 

Cwiczenia ogolnorozwojowe 

Środa 29.04.2020 

Przechwałki krokusa 

Edukacja polonistyczna 

Opowiadanie melanii Kapelusz "Krokus. Udzielanie odpowiedzi na pytania dot.tekstu. Wiosenne zagadki. 
Rodzina wyrazu   "góra" 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str40, 41, 42 oraz karty ćwiczeń 44  i 45 (można wykonać  
też dla chętnych lekcje programowania) 

Edukacja matematyczna 

Praktyczne stosowanie pojęć: dot.temperatury. Odczytywanie temperatury z termometrów i 
zaznaczanie. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str.112 ćw 1-3 ćw1-5 oraz ćw 2 oraz karty matematyczne str. 
36 i 37 oraz zadania dodatkowe karta matematyczna str.71 ćw.21 

Edukacja plastyczna  

Wiosenna łąka lub Wiosenny ogródek praca dowolna ( technika dowolna) 

Czwartek 30.04.2020 

Wędrówki ptaków 

Wędrówki ptaków Tropiciele wiedzy. Opowiadanie Adama Wajraka "Jak szybowiec".Rozpoznawanie 
ptaków przylatujących na wiosnęRedagowanie opisu bociana. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy podr. str.43, 44 i 45 oraz karty ćwiczeń 48 i 49 oraz dla chętnych 
zadanie dodatkowe str.94 ćw.12 i 13 w kartach ćwiczeń. 

Edukacja matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. Doskonalenie umiejętności praktycznych 



Do realizacji tematyki wykorzystujemy karty matematyczne str. 40 i 41 oraz karte 38 i 39 (zagraj w grę) 

Edukacja muzyczna 

Nauka piosenki "Imieniny Ziemi". Takt na dwa i takt na cztery. 

Do realizacji tematyki wykorzystujemy  karty ćwiczeń str .108 tekst piosenki oraz karty ćwiczeń str.85 
ćw.6 ( uczniowie zapoznają się ztekstem na miarę swoich możliwości) 

Kontakt z wychowawcą jak dotychczasa poprzez pocztę oraz telefonicznie. 

Wychowawca Bożena Gorgoń 

 

 

 

 


