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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 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: Co wiosną słychać u zwierząt?       

1.  Edukacja 

 
- Liczymy w zakresie 14. W ćwiczeniu s.22 piszemy liczbę 14 oraz wykonujemy 
ćwiczenia 1,2,3. 
 
 
 - Ćwiczenie    

  matematyczna    Dorota Kaczor  

          
           

2,3. Edukacja 

- Czytamy dziecku tekst ze s.46-47, dziecko odpowiada ustnie na pytania: Co 
krąży nad polami?, Co robią niektóre zwierzęta? Co robi żaba, a co robią jeże? 
Co wyrasta spod śniegu? Co rośnie w lasach? Co pojawiło się na drzewach?. 
Omówienie ilustracji z podręcznika. Wprowadzamy literę ż, Ż. Wklejamy do 
zeszytu obrazek z literą „ż”, obok rysujemy model wyrazu „żaba”- 4 kratki 
oznaczające 4 głoski, pierwszą kolorujemy na niebiesko, bo „ż” jest spółgłoską. 
Pod spodem piszemy 1 linijkę mała „ż”, pod spodem duża „Ż”, następna linijka 
wyraz „żaba”, pod spodem szlaczek. W ćwiczeniu s.36. - Podręcznik, zeszyt, ćwiczenie  Dorota Kaczor  

 polonistyczno-  

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

 przyrodnicza     

 4. muzyka - Zaśpiewaj piosenkę pt.: „Zagram dzieciom”, muzyka s.57, płyta, piosenka nr 24 - Ćwiczenie, płyta  Dorota Kaczor 

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


 
           

5. Zadanie na jutro - Przeczytaj wyrazy z czytanki s.46 pod żabą     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. 
 
 
 

 


