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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2 kwietnia 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: Dbamy o swoje bezpieczeństwo 

wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Umiemy postępować ze zwierzętami       

1.  Edukacja 

 
- Liczymy w zakresie 15. Zapoznaj się z zadaniami z Podręcznika – 
Matematyka, s.20. Wykonaj je ustnie. Ćwicz liczenie ze strony 
matematyczne zoo. 
 
 
- Praca dla chętnych: wykonaj dowolną kartę pracy (matematyczną)  z 
koszulki, podpisz się i odeślij na mojego maila, a dostaniesz ocenę. - Podręcznik    

  matematyczna    Dorota Kaczor  
          
           

2,3. Edukacja 

- Wysłuchaj tekstu z Podręcznika pt.: „Wściekły chomik” s.50 i odpowiedz 
ustnie na pytania: Jak miała na imię główna bohaterka opowiadania?, Jakie 
zwierzątko było pod jej opieką?, Co mogło być powodem niespodziewanej 
reakcji chomika? 
- Wykonaj ćwiczenia 1, 2 ze s.40 (Ćwiczenie polonistyczne). 
- Zwierzęta nie są do zabawy. Jak właściwie powinniśmy opiekować się 

- Podręcznik, Ćwiczenie 
polonistyczne  Dorota Kaczor  

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


zwierzętami? Jakie zagrożenia czyhają na nas ze strony zwierząt? Wykonaj 
ustnie ćwiczenia z podręcznika s.51.  

 polonistyczno-      
 społeczna     

 4. 
Edukacja 
techniczna 

- Moje ulubione zwierzątko – lepienie z plasteliny. Jeśli masz plastelinę, ulep 
ulubione zwierzątko, jeśli nie masz narysuj. Zrób zdjęcie i wyślij na mojego 
maila. Dostaniesz ocenę. Jeśli możesz to podpisz pracę. 
 - Plastelina, blok  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. 
 
 
 
 
 


