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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30marca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 
 

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: Wiosna nad rzeką       

1.  

Edukacja 
polonistyczno - 
przyrodnicza 

- Wprowadzenie dwuznaku „rz, Rz” na podstawie wyrazu „rzeka”. Ćwiczenia w 
pisaniu i czytaniu wyrazów z nowo poznanym dwuznakiem.  
W zeszycie wklejamy obrazek z dwuznakiem „rz”. Obok rysujemy schemat 
graficzny wyrazu „rzeka” – 4 kratki, pierwsza kratka podzielona linią 
przerywaną na dwie i kolorujemy ją na niebiesko, bo „rz” jest spółgłoską. 
Dwuznak „rz” to jedna głoska, a dwie litery. Wyraz rzeka, to 2 sylaby, 4 głoski, 5 
liter.  Pod spodem w zeszycie piszemy mały dwuznak „rz”, pod nim duży „Rz”. 
Pod nimi piszemy wyrazy: rzeka, rzepa, rzęsa. Pod spodem rysujemy szlaczek. 
 W podręczniku nadal czytanka s.46,47. Czytamy już całą czytankę i 
podkreślamy wyrazy z „rz”. Uczymy się czytać wyrazy pod rzeką i całą czytankę. 
Wykonujemy ćwiczenia z Ćwiczeń – s.38.  
 - Podręcznik, zeszyt, ćwiczenia  Dorota Kaczor  

   

- Nadal rozmawiamy o zwiastunach wiosny. 
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2.  

Edukacja 
matematyczna 
 
 

-Zapisz działania w zeszycie i oblicz: 10+1+1+2=,  9+1+3=,  6+4+4=,  5+5+4=,  
6+4+2=,  7+3+2=,  8+2+2=,  7+3+3=,  10+2+2=,  4+6+1=,  3+7+1=  
- Pod spodem narysuj szlaczek 
 
 -Zeszyt     Dorota Kaczor 

3.  Religia 

 
Witam Was serdecznie i zapraszam do codziennej ufnej modlitwy. 
1.W dniu dzisiejszym chcę opowiedzieć wam o Niedzieli Palmowej.  
Niedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa 
do Jerozolimy - podręcznik s. 84.  
2. O tym wydarzeniu opowiada Pismo Święte.  
Zachęcam rodziców do przeczytania dzieciom fragmentu ewangelii  Mk. 11. 1-
11 (fragment dostępny w Internecie na stronie biblijni. pl  ) 
 Obecnie w Niedzielę Palmową idziemy na Mszę Świętą podczas której kapłan 
poświęca palmy. 
3.W podręczniku na s. 85 znajduje się krzyżówka, proszę spróbujcie ją 
rozwiązać.  
4. Proszę narysujcie piękną palmę w zeszycie do religii. Proszę zróbcie zdjęcie i 
prześlijcie na moją pocztę. 
 ekarczewska0173@gmail.com 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.  
Do usłyszenia na następnej katechezie! 
 

Podręcznik  
krzyżówka    

Elżbieta 
Karczewska  

           

4. Edukacja 

- Narysuj dowolny zwiastun wiosny. Może to być np. kwiat lub bocian, motyl 
albo inny taki jaki chcesz. Jak możesz wyślij mi na pocztę zdjęcie , a otrzymasz 
ocenę.  - Blok, kredki  Dorota Kaczor  

 plastyczna      
       

5.  
Praca 
domowa  - Naucz się czytać czytankę ze strony 46-47 Podręcznik  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. 
 
 
 


