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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 1 kwietnia 2020 roku - ŚRODA 
 

w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno - wychowawczym szkoły. 
 

 

Nr. lekcji  
Edukacja 

Przebieg zajęć: zakres treści, zadania do wykonania Środki dydaktyczne, pomoce do  Nauczyciel  

wg. planu 
 

Krąg tematyczny: Witamy wiosnę wykorzystania, adresy stron, linki, 
 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Witamy wiosnę       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu wyrazów i zdań z nowo poznanym 
dwuznakiem „rz”. Napisz w zeszycie wyrazy z „rz”, a następnie narysuj 
szlaczek. Wyrazy do przepisania: rzeka, rzepa, drzewo, zwierzęta, brzoza, 
marzec, rzodkiewka, burza, rzęsa, Marzena.  
Zapamiętaj pisownię tych wyrazów. - Zeszyt, Kaligrafia  Dorota Kaczor  

   

 
 Jako pracę domową wykonaj w Kaligrafii stronę 46. na poniedziałek i wyślij 
mi zdjęcie na mojego maila. Dostaniesz ocenę. 
 

 
  
    

         

 2.  

W - f 
 
 

 
- Masażyki. Ćwiczymy w parze np. z mamą, tatą, siostrą lub bratem. Dziecko 
w siadzie skrzyżnym siedzi za np. mamą i dłonią lub palcami wykonuje kilka 
razy ćwiczenia: 
- głaskanie dłonią od góry do dołu pleców osoby siedzącej przed nią, 
- lekkie stukanie opuszkami palców pleców osoby siedzącej przed nią, 
- naśladowanie palcami galopu konia, 
- rysowanie na plecach zygzaków, 
- inne, dowolne. 
Później następuje zamiana ról.     Dorota Kaczor 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/


          
 

3. Edukacja 
- Wykonaj ćwiczenia z elementarza odkrywców – Dzień odkrywców - 
(brązowe ćwiczenie) . Ćwiczenie 1,2,3,4 s.48,49. - Ćwiczenie – Dzień odkrywców  Dorota Kaczor  

 przyrodnicza      

       

4.  
Edukacja 
muzyczna  

- W dawnych czasach na wsi wiosnę witano gaikiem. Ten zwyczaj polegał na 
chodzeniu po okolicy z zieloną gałęzią udekorowaną wstążkami i 
wiosennymi kwiatami. Obejrzyj filmik „Gaiczek zielony”. Piosenkę możesz 
zaśpiewać razem z zespołem na filmie. Słowa piosenki masz w Ćwiczeniu z 
muzyki na stronie 65. Z boku link do filmu. https://youtu.be/geLDv_t5KU8  Dorota Kaczor 

 

 

 

 

 5.  
Język 
angielski  

S: Oglądamy film DVD utrwalający wiadomości z rozdziału My family.  
Obejrzę film podsumowujący rozdział Moja rodzina. Film pod linkiem 
https://cutt.ly/NtTGYjg 
DLA CHĘTNYCH 
W ramach podsumowania, zagram w grę online: 
https://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm 
https://www.anglomaniacy.pl/familyQuiz.htm 
https://www.anglomaniacy.pl/familySpelling.htm 
 

 Film pod linkiem 
https://cutt.ly/NtTGYjg 
DLA CHĘTNYCH 
W ramach podsumowania, 
zagram w grę online: 
https://www.anglomaniacy.pl/f
amilyPictureTest.htm 
https://www.anglomaniacy.pl/f
amilyQuiz.htm 
https://www.anglomaniacy.pl/f
amilySpelling.htm 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

           

 

 

 

 
Nauczanie zdalne wprowadzono czasowo w okresie zawieszenia zajęć w związku z dynamicznie rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) i możliwymi 
kontaktami z zakażonymi osobami, za zgodą organu prowadzącego oraz zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku ws. czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od dnia 16 marca do dnia 25 marca 2020r., w wyniku których nie będą odbywały się w szkołach i przedszkolach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i 
opiekuńcze. 
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