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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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: Dbamy o swoje bezpieczeństwo wykorzystania, adresy stron, linki, 
 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Wyruszamy na rowerowy szlak       

1. 
 
 
 
 
  

Edukacja 
polonistyczno - 
społeczna 

-Jak się należy przygotować do wyprawy rowerowej po zimowej przerwie ? 
– rozmowa.  
Oglądamy swój rower z osobą dorosłą i sprawdzamy wszystkie elementy 
roweru, czy są sprawne, bez nalotu rdzy i czy niczego nie brakuje. Następnie 
czyścimy rower z kurzu i oliwimy lub smarujemy smarem niektóre jego 
elementy. Po wykonaniu tych czynności odstawiamy rower i czekamy na 
moment jazdy.  
Podczas rozmowy z dzieckiem na temat jazdy rowerem zwracamy uwagę na 
bezwzględny zakaz poruszania się po drogach bez opieki dorosłych do chwili 
uzyskania przez dziecko karty rowerowej (koniec IV lub V klasa szkoły 
podstawowej). Zwracamy również uwagę na bezpieczeństwo podczas jazdy 
– osłony kolan, łokci i nadgarstków oraz bardzo ważne jest zabezpieczenie 
głowy przez kask. Możemy również przypomnieć dziecku znaczenie znaków 
drogowych związanych z jazdą na rowerze np.: droga tylko dla rowerów, 
zakaz jazdy rowerem. 
- Próba czytania fragmentu tekstu Podręcznik s. 52 (łatwiejsza część tekstu). 
-  Wykonanie z Ćwiczenia polonistycznego ćwiczeń ze s. 42,43 (1,2,3,4 i 
dwuznak dz oraz wyrazy). 
 

- Podręcznik s.52 
- Ćwiczenie – s. 42,43  Dorota Kaczor  

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


2.  

W - f 
 
 

 
- Ćwiczenia z gazetą przy muzyce. Do zabawy przygotuj sobie dużą kartkę 
lub kartkę z gazety i pobaw się z dziećmi na filmie. 

https://yo
utu.be/-
v3t0Ks0dQ
k    Dorota Kaczor  

          
 

3. 
Edukacja 
matematyczna 

- Wykonaj z Ćwiczenia matematycznego Rozwiązuję różne zadania – s.27,28 
ćw.1,2,3,4,5. 

- Ćwiczenie matematyczne 
s.27,28 ćw.1,2,3,4,5.  Dorota Kaczor  

       

       

4.  
Edukacja 
muzyczna  

- Nauka i śpiew piosenki ludowej pt.: ”Jawor, jawor”. Ćwiczenie do muzyki 
s.68, płyta piosenka 28, film 

- Ćwiczenie do muzyki s. 68, płyta 
piosenka 28, film z piosenką 
https://youtu.be/fNTilOpFdzg  Dorota Kaczor 

 

 

 

 

 5.  
Język 
angielski  

S: Uczymy się określać swoje emocje oraz emocje innych osób. 
Słownictwo czynne: 
Happy- szczęśliwy 
Sad- smutny 
Surprised- zdziwiony 
Scared- przerażony  
Angry-zły 
 
Posłucham nagrań do zad 1,2/74-75 w podręczniku w celu przećwiczenia 
wymowy podanych słów: 
Zad 1 https://cutt.ly/gt1eQEQ 
Zad 2 https://cutt.ly/Rt1eEYX 
Wykonam zadania z zeszytu ćwiczeń: 
1,2,3,4/88-89 
 
    

Małgorzata 
Grzegorczyk 

           

 

 

 

 
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 

https://cutt.ly/gt1eQEQ
https://cutt.ly/Rt1eEYX


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. 
 

 
 
 


