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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 7 kwietnia 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: Wielkanoc 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

- Spróbuj przeczytać wiersz lub poproś o przeczytanie wiersza pt.: „Na 
wielkanocnym stole”, Podręcznik s. 74, 75. Odpowiedz ustnie na pytania: Po 
jakim obrusie biegał zajączek?, Jakie mazurki i baby stały na stole?, Co było w 
koszyku?, Jaki baranek stał obok talerza?, Co powiedział zajączek? 
- Porozmawiaj z rodzicami o tym w jaki sposób Wasza rodzina przygotowuje się 
do Świąt Wielkanocnych. Np.: domowe porządki, pieczenie ciast (baby 
wielkanocne, mazurki), przygotowywanie świątecznych potraw, ozdabianie jajek 
(pisanki, kraszanki), i inne.  
- Następnie wykonujemy ćwiczenia 1,2,3  z Ćwiczenia polonistycznego s. 66,67. 

- Podręcznik s.74,75 
 
 
 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
66,67 ćw. 1,2,3.  Dorota Kaczor  

   

- Obejrzyj film związany z tradycjami wielkanocnymi pt.: „Wielkanocne chodzenie 
z gaikiem”. 
 

 
 

1 kwi 2020, 12:48 (4 dni 
temu) 

  
 

Link do filmu 

 
 

https://youtu.be/8Oda_MCuqU
c 
  
 
  
    

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://youtu.be/8Oda_MCuqUc
https://youtu.be/8Oda_MCuqUc


       
          

           

2 Edukacja - Wykonaj z Ćwiczenia matematycznego s.86 ćw. 1,2. 
- Ćwiczenie matematyczne s.86 
ćw. 1,2.  Dorota Kaczor  

 matematyczna      

       

3.  

Edukacja 
informatycza 
  

 
- W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi narysuj w programie 
PAINT dowolny symbol Świąt Wielkanocnych. Może to być np.: pisanka, palma, 
baranek, babka wielkanocna lub inny jaki chcesz. Jeśli wyślesz mi otrzymasz 
ocenę. (Dla chętnych). 
 
 
 - Komputer  Dorota Kaczor  

           

4.  W - f 

-Sprawni i skoczni – zabawy ze skakanką. 
Jeśli masz skakankę to poskacz w miejscu np. 10 skoków obunóż, 5 skoków na 
prawej nodze, 5 skoków na lewej nodze, 5 skoków tzw. lajkonikiem. Powtarzaj 
kilka razy. Ten kto nie ma skakanki również wykonuje te skoki lecz bez skakanki. Skakaka    Dorota Kaczor 

 5. Religia    

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do ufnej modlitwy w różnych intencjach. 

2. Na ostatnich katechezach mówiliśmy o ważnych dniach, które będziemy przeżywali 

 w najbliższym czasie. 

3.Sprawdźmy co pamiętamy z ostatnich katechez. 

- Jak nazywała się niedziela, którą przeżywaliśmy wczoraj? 

- Na pamiątkę jakiego wydarzenia przeżywamy Niedzielę Palmową? 

- Kiedy odbyła się Ostatnia Wieczerza? 

- Co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy? 

- W jaki dzień tygodnia Pan Jezus umarł na krzyżu? 

- Co Pan Jezus pokazał nam umierając na krzyżu? 

4.Poprawna odpowiedź na ostatnie pytanie znajduje się w podręczniku na s. 91. 

 Ułóż rozsypankę wyrazową i dokończ zdanie. 

5.Pozostał nam do omówienia jeszcze jeden ważny dzień, który będziemy przeżywali. 

 Tym dniem jest Wielka Sobota. Wtedy przygotowujemy koszyczek z różnymi pokarmami,  

który po poświęceniu przez kapłana nazywamy ŚWIĘCONKĄ. Potrawy z koszyczka 

 spożywamy podczas wielkanocnego śniadania. Co wkładamy do koszyczka? 

 (chleb, jajka baranka z chorągiewką, sól, pieprz ,kiełbasę, 

masło, babkę.) 

6. Pokoloruj koszyczek na s. 91 i dorysuj pokarmy. Proszę zróbcie     
Elżbieta 
Karczewska 



 zdjęcie i prześlijcie na adres ekarczewska0173@gmail.com ( prace zostaną ocenione) 

7. Praca dla chętnych na 6. Podręcznik s. 92. 

8. Pomocne linki do pracy dla chętnych i utrwalające wiedzę. 

https://learningapps.org/10319409 
https://learningapps.org/10021307 

https://learningapps.org/7507575 

 
https://learningapps.org/4887933 
https://learningapps.org/10205354 

 

Życzę dużo łask Bożych z okazji nadchodzących świąt. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

 
 

         

        

 

 

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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