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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25marca 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: Szukamy wiosny       

1,2.  

Edukacja 
matematyczno-
przyrodnicza 

- Poznajemy liczbę 14 w aspekcie głównym i miarowym. Układamy 10 kredek – 
przeliczamy ilość następnie  dokładamy 4 kredki, przeliczamy ile jest teraz. 
Zapisujemy w zeszycie obliczenie 10+4=14. Następnie mając 14 kredek 
odsuwamy (odejmujemy) 4 kredki i zapisujemy w zeszycie 14-4=10. Możemy 
układać inne obliczenia na kredkach i zapisywać obliczenia w zeszycie np. 
11+3=, 12+2=, 13+1=, 14-1=, 14-2=, 14-3= . Sprawdzamy też, w którym miejscu 
jest liczba 14 na linijce – jakie są liczby przed nią, a jakie za nią. W kaligrafii 
matematycznej s.24 piszmy liczbę 14 . 
 - Kaligrafia matematyczna, zeszyt  Dorota Kaczor  

   

- Porozmawiaj z rodzicami o tym, czy przyszła już do nas wiosna i jakie są 

jej oznaki. 
  

 

Skorzystaj ze strony internetowej 
https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY 
  
    

         

 3.  

Język angielski 
 
 

T: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5- My family.  Utrwalę 
słownictwo: family-rodzina, mum-mama, dad-tata, grandma-babcia, 
grandpa-dziadek, brother-brat, sister-siostra, baby-dziecko, uncle-wujek, 
aunt-ciocia, house-dom, kitchen- kuchnia, bathroom- łazienka, living 
room- salon, bedroom-sypialnia. 
 
Zeszyt ćwiczeń- st. 74-77 

- Zeszyt 

ćwiczeń    

Małgorzata 
Grzegorczyk 

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://youtu.be/Wjo_Q1OYTmY


Wykonam- ćw.1,2 str74 plus str.75, ćw. 1 str 76 
 
DLA CHĘTNYCH: ćw.1 str 76; ćw. 3,4 str 77 
 
 

           

4. Edukacja - Wykonaj ćwiczenia  - 1,2,3,4 – Ćwiczenia s. 34,35 - Ćwiczenia  Dorota Kaczor  

 polonistyczno-      

 społeczna      

5.  

Edukacja 
plastyczna  - Narysuj na kartce z bloku,  jak wyobrażasz sobie Panią Wiosnę. -Blok, kredki  Dorota Kaczor  

           

 
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. 

 
 


