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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 8 kwietnia 2020 roku - ŚRODA 
 

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: Wielkanocne zwyczaje       

1.  

Edukacja 
polonistyczno - 
społeczna 

-Jakie znamy zwyczaje i tradycje wielkanocne? -  rozmowa na temat tradycji 
i zwyczajów wielkanocnych. Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce to: 
święcenie palmy, malowanie jajek, święcenie pokarmów w Wielką Sobotę, 
msza w Wielką Niedzielę – rezurekcja oraz spożywanie świątecznego 
śniadania , oblewanie się wodą w lany poniedziałek – śmigus dyngus i 
chodzenie z kogutkiem po wsi. Od pewnego czasu w polskiej tradycji 
wielkanocnej pojawia się zając wielkanocny z koszyczkiem, który przynosi 
grzecznym dzieciom drobne prezenty. 
- Co powinno znajdować się w koszyczku wielkanocnym: 
 - baranek – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, 
- jajko – znak odradzającego się życia, 
- chleb – ciało Chrystusa, 
- kiełbasa i wędlina – symbolizują dostatek i zdrowie, 
- sól – symbol oczyszczenia, 
- ciasto – metafora umiejętności i doskonałości, 
-chrzan – znak siły fizycznej i krzepy, 
- bukszpan – oznacza radość i nadzieję na zmartwychwstanie. 
A teraz wykonaj z Ćwiczenia ze s.68, 69 ćw. 1,2,3,4.  
 

- Ćwiczenie polonistyczne s.68,69 
ćw. 1,2,3,4.  Dorota Kaczor  

   

- W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi pragnę złożyć 
życzenia zdrowych, pogodnych świąt przepełnionych wiarą, nadzieją i 
miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie 

 
  
 

śr., 1 kwi, 12:52 (5 dni   
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rodziny i przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”. Najlepsze życzenia Dorota 
Kaczor. 
- Proszę teraz o obejrzenie przedstawienia związanego ze Świętami 
Wielkanocnymi w wykonaniu przedszkolaków z Podkarpacia. 

temu)  
https://youtu.be/09JrH9pNagk 

 
 

 

 
 

         

 2.  

W - f 
 
 

 
- Pomóż rodzicom w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych – posprzątaj 
swój pokój.     Dorota Kaczor 

          
 

3. 
Edukacja 
matematyczna - Wykonaj z Ćwiczenia matematycznego  s.87  ćw. 3,4 . 

- Ćwiczenie matematyczne s.87 
ćw. 3,4.  Dorota Kaczor  

       

       

4.  
Edukacja 
muzyczna  

- Przypomnij sobie i zaśpiewaj piosenkę pt.: „Wieziemy tu kogucika”. 
Muzyka s.66, płyta piosenka nr 27. - Ćwiczenie do muzyki s. 66, płyta  Dorota Kaczor 

 

 

 

 

 5.  
Język 
angielski  

S: Poznajemy nazwy części twarzy i śpiewamy piosenkę o misiu Chunky.  
Słownictwo czynne- eyes-oczy, ears-uszy,mouth- buzia/usta, nose- nos, 
head-głowa 
 
Podręcznik 
Ćw 1- wysłucham rymowanki, postaram się ją powtórzyć. 
https://cutt.ly/ItHxyMV 
Zeszyt ćwiczeń 
Wykonam: 1,2,4/86-87 

 Zad 2 link do nagrania dostępny powyżej 
 
DLA CHĘTNYCH 
Karta pracy zamieszczona na Classroom 
    

Małgorzata 
Grzegorczyk 

           

 

 

 

https://cutt.ly/ItHxyMV


 
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. 
 

 
 


