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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 16 kwietnia 2020 roku - CZWARTEK 
 

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: Ostrożności nigdy za wiele       

1,2  Edukacja 

 
- Praca z tekstem „Magda sama w domu” – Podręcznik s.54,55 
- Dziecko samodzielnie czyta tekst w obecności rodzica, następnie wspólnie 
dzielą się wrażeniami po wysłuchaniu tekstu i ustalają ustnie odpowiedzi na 
pytania: Jak ma na imię bohaterka opowiadania? Dokąd poszła mama 
Magdy? Kto zapukał do drzwi jej mieszkania? Jak postąpiła dziewczynka? 
Dlaczego zachowanie Magdy zasługuje na pochwałę? 
Następnie próbujemy wspólnie odpowiedzieć na pytanie: Jak powinno się 
zachować dziecko, gdy zostanie samo w domu? (Nie wolno nikomu obcemu 
otwierać drzwi.) 
-  w dalszej części rozmawiamy z dzieckiem, jak powinno się zachować w 
miejscach publicznych wobec nieznanych osób (nie podaje swoich danych 
osobowych, danych rodziców, miejsca zamieszkania, miejsca pracy 
rodziców, nie bierze nic od osoby, której nie zna, nie wsiada do pojazdu 
nieznanej osoby, nie otwiera drzwi nieznanej osobie). 
- Wykonywanie ćwiczeń – Ćwiczenie polonistyczne – ćw.1,2,3,4,5 s.44,45 
Jeśli chodzi o ćw. 4 – rebusy – wyrazy: widzę, chodzę, budzę – uzupełnianie 
zdań tymi wyrazami. Te wyrazy to czasowniki (co robi?), można dziecku o 
tym powiedzieć. Ćwiczenie 5 – obrazki z wyklejanki – nasiona, kukurydza, 
dzbanek. Zapis wyrazów w linijce: dzbanek, nasiona, kukurydza. 

- Podręcznik s.54,55 
- Ćwiczenie polonistyczne s.44,45 
ćw.1,2,3,4,5    

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


 
 
 

  
polonistyczno- 
społeczna    Dorota Kaczor  

          
           

3. Edukacja 

- Wprowadzenie liczby 16. Liczymy do 16. Układamy 10 kredek – 
przeliczamy ilość następnie  dokładamy 6 kredek, przeliczamy ile jest teraz. 
Zapisujemy w zeszycie obliczenie 10+6=16. Następnie mając 16 kredek 
odsuwamy (odejmujemy) 6 kredek i zapisujemy w zeszycie 16-6=10. 
Układamy inne obliczenia na kredkach i zapisujemy obliczenia w zeszycie 
np. 11+5=, 12+4=, 13+3=, 14+2=, 16-1=, 16-2=, 16-3=, 16-4= . Sprawdzamy 
też, w którym miejscu jest liczba 16 na linijce – jakie są liczby przed nią, a 
jakie za nią. W kaligrafii matematycznej s.25 piszmy liczbę 16 . 
- Wykonujemy ustnie zadania z Podręcznika do matematyki s.21. 

 

- Zeszyt, Podręcznik do 
matematyki s.21, Kaligrafia 
matematyczna s.25  Dorota Kaczor  

 matematyczna      
      

 4. 
Edukacja 
techniczna 

- Wykonaj 1 znak drogowy związany z rowerzystami: „Droga dla rowerów” 
lub „Zakaz wjazdu rowerów”. Za pracę otrzymasz ocenę, zdjęcie wyślij mi 
na maila. 
 

- Karton, nożyczki, kredki, 
flamastry.  Dorota Kaczor 

           

 
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. 
 
 
 


