
 

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 Google 

- 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 11 maja do 15 maja 

b) od 18 maja do 22 maja.  

 

a) realizacja bloku tematycznego  

„DBAMY O ŚRODOWISKO” I „W 

ŚWIECIE PRZYRODY” – treści 

według programu nauczania 

-zadania ortograficzne 

-obliczenia zegarowe 

-obliczenia kalendarzowe 

-czytanie ze zrozumieniem 

-zagrożone gatunki zwierząt 

-budowa roślin 

b) realizacja bloku tematycznego  „MAJOWE 

WĘDRÓWKI” – treści według programu 

nauczania: 

- na łące 

-motyle znad łąki 

-nad stawem 

-poznajemy ryby 

-poznajemy legendy gdańskie 

-bieg rzeki od źródeł do ujścia 

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 

-liczby, miary, plany 

-zadania ortograficzne 

 

 

 



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 11do 22 maja br., 

 

Have you got a…? – pytamy o posiadane 

przedmioty; Zabadoo says – zabawa 

ruchowa: utrwalenie poleceń. 

My favourite colour is… – gramy w grę i 

śpiewamy piosenkę. 

 

Nazwa przedmiotu: religia 

Klasa 2a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

W czasie godz. pracy i w miarę możliwości 
potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

b) od 11do 22 maja br., 

 

a) Biskup b) Prezbiter c) Diakon 

 

 


