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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 marca 2020 roku - PIĄTEK 
 

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 

- W dalszym ciągu pracujemy z tekstem z podręcznika s.46-47. Wyszukiwanie i 
podkreślanie w tekście wyrazów z „ż”, czytanie tych wyrazów. Wykonujemy 
ćwiczenia 3,4 s.37. - Podręcznik s.46,47    

  polonistyczna 
- Napisz w zeszycie wyrazy z „ż”: żubr, żuraw, żuk, jeż, pożar, strażak, 

Żaneta, kałuża, leży, koleżanka. - Ćwiczenie s. 37 (3,4)  Dorota Kaczor  

   Pod wyrazami narysuj szlaczek. - Zeszyt      
           

2. Edukacja 

- Dodajemy i odejmujemy w zakresie 14.  
Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s.23 zadania 1,2,3. Możemy 
poćwiczyć dodawanie i odejmowanie ze strony internetowej. Adres obok. - https://www.matzoo.pl/klasa1/2  Dorota Kaczor  

 matematyczna  - Ćwiczenie    

      

 

3. 

 W – f 
 

- Wykonaj ćwiczenia np.: skłony w przód, skłony boczne, wymachy nóg i rąk, 
pajacyki, przysiady, trucht w miejscu i inne.   Dorota Kaczor 

4.   j.angielski 

T: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 5- My family.   
Na podstawie słownictwa poznanego na lekcjach z rozdziału My family, 
wykonam karty pracy, sprawdzające utrwalony materiał. Karty będą 
podlegały ocenie. Proszę o odesłanie do 1 kwietnia. 

https://cutt.ly/ktmRXQJ 
https://cutt.ly/VtmRMha 
https://cutt.ly/jtmR2yg 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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5. Zadanie na jutro - Wykonaj kartę pracy w Kaligrafii polonistycznej – litera „ż” s.45 - Kaligrafia    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. 
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