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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 maja 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: W świecie wyobraźni wykorzystania, adresy stron, linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Bawimy się w teatr.       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

-Wykonaj z Ćwiczenia polonistycznego ćwiczenia ze s. 63,64,65, ćw. 
1,2,3,4,5,6,7,8. Ćwiczenia wykonujemy według poleceń. 
Do ćw.8 
Samogłoski w języku polskim: a, ą, e, ę, i, o, ó, u, y. 
Odnośnie ćwiczenia 8 (kropka). 
Hoja – kwiat doniczkowy. Ta piękna roślina zachwyca swoją urodą oraz 
wspaniale pachnącymi kwiatami. W uprawie doniczkowej spotyka się dwa 
gatunki tego pnącza: hoję różową i hoję piękną o białych kwiatach. Hoje 
zawierają toksyczny sok, który wywołuje podrażnienia skóry, dlatego zabiegi 
pielęgnacyjne lepiej wykonywać w rękawiczkach. 
Obejrzyj film o uprawie hoi różowej. Link do filmu obok 
 
- Poćwicz czytanie -  przeczytaj głośno tekst z Podręcznika s.72  pt.: „Kto się tak 
kłóci?”. 
 
A teraz obejrzyj bajkę – teatrzyk kukiełkowy pt.: ”Czerwony Kapturek” link do 
bajki obok 
 
 
- Wykonaj kartę pracy z języka polskiego, która jest  zamieszczona na 

- Podręcznik s.72,  Ćwiczenie 
polonistyczne s.63,64,65, ćw. 
1,2,3,4,5,6,7,8. 
 
https://youtu.be/92Qh_FoP8sQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/zrMHsT2N9TU 
 
  Dorota Kaczor  

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


Classroom.  Termin odesłania pracy do 10 maja. 
 
 
 

   

 
  
 

 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

- Wprowadzenie liczby 20. Liczymy do 20. Układamy 10 kredek – przeliczamy 
ilość następnie  dokładamy 10 kredek, przeliczamy ile jest teraz. Zapisujemy w 
zeszycie obliczenie 10+10=20. Następnie mając 20 kredek odsuwamy 
(odejmujemy) 10 kredek i zapisujemy w zeszycie 20-10=10. 
Układamy inne obliczenia na kredkach i zapisujemy obliczenia w zeszycie np. 
11+9=, 12+8=, 13+7=, 14+6=, 15+5=, 20-1=, 20-3=, 20-5=, 20-7=, 20-9= 
Sprawdzamy też, w którym miejscu jest liczba 20 na linijce – jakie są liczby 
przed nią, jakie za nią. W kaligrafii matematycznej s.25 piszemy liczbę 20.  
Zapoznajemy się ustnie z zadaniami z Podręcznika do matematyki s.29.  

 
 

 
 
 
 

- 
Podręczni
k s. 29, 
Kaligrafia 
matematy
czna s.25     Dorota Kaczor 

3.  Religia 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Kochani! Rozpoczął się miesiąc maj.  Miesiąc, w którym tak szczególnie wielbimy i 

wychwalamy Matkę Bożą. To czas, gdy rozpoczyna się nabożeństwo majowe; czas, 

aby Maryi dziękować, aby Ją prosić, aby pokazać, jak bardzo Matkę Bożą kochamy. 

Do przydrożnych krzyży i kapliczek przynosimy kwiaty. To znak miłości, 

wdzięczności i pamięci. W czasie nabożeństwa majowego śpiewamy pieśni sławiące 

Maryję i odmawiamy  Litanię Loretańską. To modlitwa do Matki Bożej, w której 

określamy ją różnymi pięknymi imionami. Nazywamy Maryję np.: Matką 

Chrystusową, Matką najmilszą, Stolicą mądrości, przyczyną naszej radości, 

Królową Aniołów. Prosimy, aby wstawiała się u swojego Syna Pana Jezusa za nami. 

Zapraszam Was do wspólnego odmawiania Litanii  Loretańskiej z rodzicami w 

dom. 

1.Aby dowiedzieć się więcej na temat Maryi odsyłam was do katechezy online. 

Otwieramy poniższy link i klikamy na wszystkie obrazki, które się ruszają, 

Podręczni

k 

 
 

    
Elżbieta 
Karczewska  



następnie przechodzimy dalej strzałką z prawej strony. Zawsze po otwarciu 

dodatkowego okna wracamy do katechezy zamykając je. 

https://view.genial.ly/5ea19998075c7c0dc0ec688c/presentation-maj-miesiacem-
maryi?fbclid=IwAR2EizQggFeFlVkfqnsPqFpvUBeidcIQWi8mkoTLe5rVPs9LugCULUjv
AM8 
2.Wykonaj zadania z podręcznika s. 135.  Zadania z przedostatniego slajdu są dla 
chętnych. 
Pozdrawiam serdecznie! 
 
 
 

           

4. Edukacja 

- Narysuj w zeszycie dowolną postać z obejrzanej bajki pt. „Czerwony 
Kapturek”. Tej pracy nie musisz mi odsyłać, chyba że chcesz. Wtedy otrzymasz 
dodatkową ocenę. - Zeszyt, kredki  Dorota Kaczor  

 plastyczna      
       

         
           

 
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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