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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 marca 2020 roku - CZWARTEK 
 

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: Kłopoty z marcową pogodą       

1,2  Edukacja 

-Liczymy do 13. Ile to jest 13, policz do 13. 13 to 10+3 i 3+10. Natomiast 13-
3=10, 13-10=3. Zapoznaj się z zadaniami z podręcznika Matematyka s.16. 
Napisz 13 w Kaligrafii matematycznej s. 24. 

Możesz skorzystać z wiedzy 
przyrodniczej zawartej w tym linku 
https://youtu.be/GUyLgBSh_Rk    

  matematyczno- - Symbole pogody, tekst z podręcznika - ed.pol. s.41.    Dorota Kaczor  

  przyrodnicza        
           

3,4 Edukacja 

- Wysłuchanie tekstu czytanego przez osobę dorosłą pt.: „ Ale się wiosna  
zdziwi” R. Witka – podręcznik s. 40. na podstawie tekstu odpowiedz ustnie na  
pytania (1 i 2),  które znajdują się pod tekstem. Wykonaj polecenia z zeszytu 
ćwiczeń (1,2) s.32.   Dorota Kaczor  

 polonistyczno-      

 Społeczna     

 5 Religia 

https://www.youtube.com/watch?v=qwDb0WJ2ioI&list=PL68BZk9-
kmejVuBnbymj3rTC4Ikm5fpcH 
zachęcam do słuchania audycji codziennie w godz. od 11 do 12 na żywo. Można 
odsłuchać o innej porze. 
 Audycja  

Elżbieta 

Karczewska 
           

6 Zadanie na jutro - Obejrzyj w telewizji prognozę pogody.     Dorota Kaczor  
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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. 
 
 
 

 


