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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 31 marca 2020 roku - WTOREK 
 

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  

Edukacja 
matematyczna 

- Wprowadzenie liczby 15. Układamy 10 kredek – przeliczamy ilość następnie  
dokładamy 5 kredek, przeliczamy ile jest teraz. Zapisujemy w zeszycie 
obliczenie 10+5=15. Następnie mając 15 kredek odsuwamy (odejmujemy) 5 
kredek i zapisujemy w zeszycie 15-5=10. Możemy układać inne obliczenia na 
kredkach i zapisywać obliczenia w zeszycie np. 11+4=, 12+3=, 14+1=, 15-1=, 15-
2=, 15-3=, 15-4= . Sprawdzamy też, w którym miejscu jest liczba 15 na linijce – 
jakie są liczby przed nią, a jakie za nią. W kaligrafii matematycznej s.24 piszmy 
liczbę 15 . 
 - Zeszyt, kaligrafia matematyczna  Dorota Kaczor  

   

 
 
 

 
  

    

          
           

2 Edukacja 

- Przeczytaj na głos czytankę, której się nauczyłeś (podręcznik s. 46-47). Brawo, 
jeśli udało Ci się bezbłędnie przeczytać. Teraz wykonaj z Ćwiczenia s.39, ćw. 2 i 
3. - Podręcznik, Ćwiczenie  Dorota Kaczor  

 polonistyczna      

       

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


3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

 

- Poćwicz pisanie w programie Word. Przepisz ten tekst w programie Word i 

wyślij mi na moją pocztę (dorotakaczor7@gmail.com). Otrzymasz ocenę. 

Pisz czcionką Calibri, rozmiar czcionki 14. 

Tekst do przepisania: 

Wesołe kolorowe motyle 

Odwiedziły łąkę na chwilę.  

Witały je różne kwiatki 

rumianki, dmuchawce, bratki. 

 

 

 - Komputer  Dorota Kaczor  
           

4.  W - f -Wykonaj ćwiczenia razem z prowadzącą na filmiku. 

Link do 

filmu 

https://yout

u.be/S5TF

dKc6TB4    Dorota Kaczor 

 5. Religia 

Witam Was serdecznie! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1.W dniu dzisiejszym chcę opowiedzieć wam o ostatnim spotkaniu Pana Jezusa 

z Apostołami. Odbyło się ono w Wieczerniku w Wielki Czwartek .Pan Jezus 

ustanowił wtedy Eucharystię. 

2. O tym wydarzeniu opowiada Pismo Święte. 

Zachęcam rodziców do przeczytania dzieciom fragmentu Ewangelii 

Łk 22,19-20 (fragment dostępny w Internecie na stronie biblijni.pl) 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania. 

a. Co Jezus powiedział kiedy podał chleb Apostołom? 

b. Co Jezus powiedział kiedy wziął kielich? 

Każda Msza Święta jest pamiątką tego wydarzenia. 

3.W podręczniku na s. 86 znajduje się obrazek przedstawiający kapłana podczas 

sprawowania Mszy Świętej. Popraw po śladach wyrazy: kielich, hostia. 

4.Wykonaj zadania ze s. 87 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Do usłyszenia na następnej katechezie! 
Podręczni

k    

Elżbieta 
Karczewska 

         

        

 

 
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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