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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 6 kwietnia 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: Dbamy o swoje bezpieczeństwo wykorzystania, adresy stron, linki, 
 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Wyruszamy na rowerowy szlak.       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Wprowadzenie dwuznaku „dz, Dz” na podstawie wyrazu „dzwonek”. 
Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu wyrazów z nowo poznanym dwuznakiem.  
W zeszycie wklejamy obrazek z dwuznakiem „dz”. Obok rysujemy model  
wyrazu „dzwonek” – 6 kratek, pierwsza kratka podzielona linią przerywaną 
na dwie i kolorujemy ją na niebiesko, bo „dz” jest spółgłoską. Dwuznak „dz” 
to jedna głoska, a dwie litery. Wyraz „dzwonek”, to 2 sylaby, 6 głosek, 7 
liter.  Pod spodem w zeszycie piszemy mały dwuznak „dz”, pod nim duży 
„Dz”. Pod nimi piszemy wyrazy: dzwonek, dzbanek. Pod spodem rysujemy 
szlaczek. 
 W podręczniku czytamy dziecku czytankę s.52,53. Następnie zadajemy 
dziecku kilka pytań, czy zrozumiało opowiadanie. Np. Jak mają na imię 
bohaterowie opowiadania?, Kiedy miała się odbyć wycieczka rowerowa?, 
Gdzie chłopcy mieli się wybrać na wycieczkę?, Co chcieli tam zobaczyć?, 
Czy zachowanie Marcela jest poprawne?, Jaką przygodę mieli chłopcy 
podczas wyprawy?, Jak mogła się skończyć ta wyprawa i co było jej 
powodem?  
 - Podręcznik, zeszyt  Dorota Kaczor  

   

- W tekście opowiadania szukamy wyrazów z dwuznakiem „dz” , lekko 
podkreślamy je ołówkiem i próbujemy przeczytać. 
  
 

 
  
    

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


         

 2.  

Edukacja 
matematyczna 
 
 

- Sprawdzam siebie. Wykonaj z Ćwiczenia matematycznego zadania ze 
strony 25 i 26. Praca będzie podlegała ocenie. Proszę o odesłanie do 17 
kwietnia. 
 
 
 

-Ćwiczenie 
matematy
czne    Dorota Kaczor 

3.  Religia 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1. Dzisiaj chcę wam opowiedzieć o bardzo ważnym dniu dla chrześcijan. 

Tym dniem jest Wielki Piątek. W tym dniu Pan Jezus umarł na krzyżu dla 

naszego zbawienia. Krzyż to bardzo ważny znak, dlatego nosimy go na szyi , 

umieszczamy go w domu, w szkole, aby nam przypominał o miłości Pana 

Jezusa do nas. 

2. Otwórzcie podręcznik s. 89, połączcie kropki , odczytajcie zdanie. 

Zapiszcie to zdanie do zeszytu i narysujcie wokół niego ozdobną ramkę. 

Pan Jezus z miłości do mnie umarł na krzyżu. 

Przesyłam link do piosenki ,,Rysuję krzyż- zachęcam do śpiewania 

https://liblink.pl/WxB2EcfHho 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Podręczni

k  

https://libli

nk.pl/WxB

2EcfHho 
    

Elżbieta 
Karczewska  

           

4. Edukacja 

- Narysuj pisankę wielkanocną. Ma być duża, kolorowa i w różne ozdoby. 
Jeżeli chcesz się pochwalić to wyślij, a dostaniesz ocenę.  - Blok, 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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