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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 17 kwietnia 2020 roku - PIĄTEK 
 

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: Kto nam pomaga?       

1.  Edukacja 

- Oni nam pomagają. Omówienie ilustracji przedstawionych na zdjęciach – 
Podręcznik s.56. Rozmawiamy z dzieckiem na temat pomocy udzielanej 
ludziom przez policję, pogotowie ratunkowe i straż pożarną (wypadki, 
walka z żywiołem, pomoc w życiu codziennym itp.) 

 - Następnie przypominamy dzieciom najważniejsze numery alarmowe – 
Podręcznik s.57. Rozmawiamy z dzieckiem, że pod te numery możemy 
dzwonić tylko w bardzo ważnych, zagrażających życiu sytuacjach i tak: 
- 999 – Pogotowie Ratunkowe, 
- 998 – Straż Pożarna, 
- 997 – Policja, 
- 112 – numer alarmowy wybierany z telefonów komórkowych, numer ten 
wybiera się najczęściej wtedy, gdy zachodzi potrzeba wezwania więcej niż 
jednej służby ratowniczej. 
- Następnie omawiamy sposób prowadzenia rozmowy telefonicznej, gdy 
wzywa się pomoc: podanie swoich danych osobowych, poinformowanie o 
tym, co i gdzie się stało, ile osób jest poszkodowanych. Ważne jest, aby taką 
rozmowę przeprowadzić spokojnie, należy wyraźnie mówić i słuchać pytań - Podręcznik s. 56,57    

mailto:palecznica@poczta.fm,


zadawanych przez osobę odbierającą telefon. 
- Wykonanie z Ćwiczenia polonistycznego – ćw.1,2,3,4  s.46,47. 

  polonistyczna - Obejrzyj film, link obok - Ćwiczenie s.46,47 (1,2,3,4)  Dorota Kaczor  

   

- Proszę o wysłanie 2 zdjęć z zeszytu do języka polskiego (2 dowolne 

strony) z okresu samodzielnej pracy -  na mojego maila. Prace będą 

ocenione. 

https://you

tu.be/Eoe

HbcDItx0      

           

2. Edukacja 

-  Liczymy w zakresie 16. Wykonaj ćwiczenia z Ćwiczenia matematycznego 
s.29 ćw. 1,2,3. 
- Poćwicz liczenie na stronie matematyczne zoo. -https://www.matzoo.pl/klasa1/2  Dorota Kaczor  

 matematyczna      

   
- Ćwiczenie matematyczne s. 29 
ćw.1,2,3   

 

3. 

 W – f 
 

- Ćwiczenia z piłką. 
- Przełóż piłkę z ręki do ręki wokół tułowia w prawą i lewą stronę, 
- Stań w lekkim rozkroku, trzymaj piłkę nad głową, wykonaj skłon w przód z 
dotknięciem piłki o podłogę i wróć do pozycji wyjściowej, 
- Stań, wykonaj skłon w przód i tocz piłką ósemki między stopami, 
- Usiądź skrzyżnie i tocz piłkę obiema rękami jak najdalej do przodu, 
- Usiądź w siadzie prostym i tocz piłkę dookoła siebie, 
- Połóż się na brzuchu, ręce wyciągnij do przodu i tocz  piłkę z ręki do ręki, 
- Połóż się na plecach, ramiona wyciągnij do tyłu, nogi ugnij, włóż piłkę 
między podudzia i utrzymaj piłkę kilka chwil, 
- RAKI Z PIŁKĄ – chodzenie do tyłu, piłka na brzuchu. 
               POWODZENIA 

- Piłka 
  Dorota Kaczor 

4.   j.angielski 

S: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6 My body-cz.1 
Na podstawie poznanego w tym rozdziale słownictwa wykonam zadania 
w zeszycie ćwiczeń: 
1/82 
2,3/83 
1,2/90 
Zad na str 91 
Zdjęcia wykonanych ćwiczeń prześlę na maila 
margaret.szkola@gmail.com do 22 kwietnia. 

 
 
 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 
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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. 

 


