
 

Klasa 2af 

 

Imię i nazwisko nauczyciela:KAMILA GUTOWSKA KRAWCZYK 

 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 
1) propozycje przewidywanych 

sposobów komunikowania się z 
uczniami w celu przekazywania im 
informacji i uzyskiwania informacji 
zwrotnej od uczniów, np.dziennik 
elektroniczny  
 

-dziennik elektroniczny 
-platforma szkolna- Microsoft Cloud 365 
-messenger 
- kontakt telefoniczny w przypadku uczniów 
bez dostępu do Internetu 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 
zdalna w miejscu zamieszkania  
 

Praca w miejscu zamieszkania 

 

Nazwa przedmiotu:edukacja wczesnoszkolna 

 

Klasa IIA- Filia  
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

- konsultacje indywidualne codzienne 
wykorzystując wskazane formy kontaktu w 
godzinach 8-15 

4) zakres treści nauczania do 
zrealizowania w ramach nauczanych 
przedmiotów lub innych zajęć 
w poszczególnych oddziałach w 
okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia 

br 

a) – powtórzenie i utrwalenie dodawania, 
odejmowania w zakresie 100 
- czytanie lektury na marzec „ 
Sposoby na wredne choroby” 
-ćwiczenia utrwalające blok 
tematyczny „Jak dbać o zdrowie”  
-utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez 
platformę edukacyjną squla.pl 

b) realizacja bloku tematycznego „ZDROWY 
STYL ŻYCIA” – treści według programu 
nauczania 
c) realizacja bloku tematycznego  „ZDROWY 
STYL ŻYCIA” oraz „Spotkanie z wiosną” – 
treści według programu nauczania 
 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu:język angielski 

Klasa 2a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 
platforma G Suite. Terminy konsultacji: 
poniedziałki i piątki g. 9:00-12:00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

27.03 Ćwiczenia utrwalające wiadomości o 
przedmiotach szkolnych i jedzeniu.  
30.03-3.04- I like… / I don’tlike:  mówimy o 
ulubionym/nielubianym jedzeniu 
6.04-10.04- Do youlike…? – gramy w grę; 
Zabadoosays –  zabawa ruchowa: utrwalenie 
poleceń 

 

Nazwa przedmiotu: religia 

 

Klasa 2 
proponowane formy i terminy 
konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

W czasie planu lekcji, które odbywały się podczas zajęć 
w szkole  

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br. 

a) klasy 1-3 Pierwsze przykazanie Boże 
 

b) klasy 1-3 siódme przykazanie Boże  
 

c) klasy 1-3 ósme przykazanie Boże  
 

 


