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Klasa 0 

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. 
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I. Życie w wodach oceanów i mórz – pogadanka. 
1. Prezentacja ilustracji i zdjęć przedstawiających życie w oceanie, atlasów, np. książka �Henry’ego Plantaina 
„Tajemnice zwierząt. W oceanie”. 
Proponuję filmy, „Życie w morzach i oceanach”: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0OiTdUFivGg 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fpTIGV1z5SM 
 
2. Przekazujemy dziecku ogólne wiadomości o życiu zwierząt w oceanach. 
 
Otwarty ocean. Ocean to środowisko życia miliardów zwierząt. �Ryby, ssaki, gady, a nawet ptaki pływają 
i nurkują w słonej wodzie. Większość stworzeń żyje blisko powierzchni wody, gdzie dociera światło 
słoneczne. W tej warstwie wód rozwijają się liczne gatunki roślin, dzięki czemu zwierzęta mają zapewniony 
pokarm. Tu żyją: delfiny, ryby latające, humbaki, żółwie, małe rybki (śledzie, sardele) oraz największe 
ssaki – wieloryby. 
Sadzawki skalne. Woda w oceanach cyklicznie unosi się i opada. �Gdy zalewa plaże, mówimy, że jest 
przypływ, a gdy się cofa – odpływ. Podczas odpływu część wody, która zalała wyłomy skalne i inne zagłębienia, 
pozostaje w nich razem z maleńkim światem istot żywych, które z nią przybyły, jak np. kraby, 
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krewetki, rozgwiazdy, omułki, ślimaki. 
Piaszczyste szelfy. Wokół wybrzeży kontynentów i wysp morza są stosunkowo płytkie. W wielu miejscach 
połacie falującej trawy morskiej porastają piaszczyste dno. Wiele organizmów gromadzi się tutaj, 
by polować, ukrywać się i żerować. W trawie morskiej możemy spotkać: żółwie, jaszczurki, rekiny, 
ośmiornice, kraby, meduzy. 
Kolorowe korale. �Rafy koralowe to największe „barwne plamy” na oceanie. �Tysiące rozmaitych roślin 
i zwierząt żyje tutaj, żeruje i szuka schronienia przed napastnikami. Większość raf koralowych znajduje 
się w ciepłych, płytkich wodach tropikalnych rejonów świata. Tu żyje wiele gatunków ryb takich jak: 
barrakuda, rekiny, błazenki, papugoryby, skrzydlice, ośmiornice, rozgwiazdy. 
Las podwodny – to las, w którym nie ma drzew, są tylko wielkie glony morskie – brunatnice. �Lasy 
brunatnic rosną w chłodnych, prześwietlonych wodach i są tak wysokie jak drzewa. �Foki, wydry i ryby 
polują ukryte wśród glonów, podczas gdy inne zwierzęta morskie żyją na dnie podwodnego lasu. Wiele 
ryb, np. murena czy niektóre gatunki rekinów, ukrywa się na dnie w piasku i poluje; otwiera tylko paszczę 
i łapie ryby, które same do niej wpadają. Pewien gatunek małych rybek na noc również zakopuje się 
w piasku i wystawia na zewnątrz tylko głowy. Do skał przyklejone są jeżowce, które mają parzący jad 
w swoich igłach; nie przeszkadza to wydrom morskim, dla których są przysmakiem. 
Lodowate morza. Zwierzętom żyjącym na �Arktyce i �na Antarktydzie nie przeszkadzają chłodne wody 

pokryte 
lodem. �Gruba warstwa tłuszczu zgromadzonego pod futrem chroni je przed zimnem. W strefach 

podbiegunowych możemy zobaczyć zwierzęta z rodziny płetwonogich, czyli takie, które poruszają się po lądzie i 

w wodzie 
przy pomocy płetw, np. foki, słonie morskie, lamparty morskie. Tam też zobaczymy nielatające ptaki, czyli 
pingwiny, wielkie ssaki – płetwale błękitne (największe znane zwierzęta w historii Ziemi), walenie, orki. 
W ciemnościach głębin. Na głębokości setek i tysięcy metrów w oceanie panuje zupełna ciemność. 
Żyjące tu zwierzęta muszą sobie radzić przy niewielkiej ilości światła lub w całkowitej ciemności. Niektóre 
podpływają ku powierzchni wody i nurkują z powrotem. Inne wykształciły dziwaczne i zachwycające 
sposoby przetrwania w posępnych głębinach, mają swoje własne światło. Do nich należy żabnica – 
zwierzę to ma na głowie światełko zawieszone jak na wędce – albo rybki zwane świetlikami. �Tu także 
żyje kałamarnica, która pływa z dużo większym od siebie workiem, pełnym małych jajeczek, z których 
wylęgną się małe kałamarniczki. 
Na dnie oceanu można zobaczyć też wraki statków. Porastają one glonami i stają się domem dla wielu 
morskich stworzeń. 
 

 
3. Rafa koralowa – informacje i ciekawostki. 
Film:https://www.youtube.com/watch?v=L4FOq6QfjDM 
 
Prezentujemy dzieciom zdjęcia rafy koralowej lub film, mówiąc, że rafę koralową tworzą zarówno rośliny, 
jak i zwierzęta. Zwierzęta to nie tylko pięknie ubarwione ryby;� niektóre wyglądem przypominają 
rośliny. �To koralowce, takie jak ukwiały, gąbki, jeżowce. Mimo że są przytwierdzone do 
podłoża, często do różnych skał, to zdobywają pokarm, tak jak inne zwierzęta. W większości mają trujące 

https://www.youtube.com/watch?v=L4FOq6QfjDM


parzydełka, którymi paraliżują drobne gatunki ryb, ślimaków, krabów, żeby się nimi pożywić. 
Piękne barwy rafy koralowej świadczą o czystości wody w oceanie. Jeśli woda zaczyna się zanieczyszczać, 
rafa szybko obumiera, tracąc swoje piękno. Dlatego ludzie podejmują działania na rzecz ochrony 
czystości wód, aby rafy zawsze mogły nas zachwycać. 
5. „Czego nie powinno być na rafie koralowej” – ćwiczenie spostrzegawczości. (K. s. 110–111) 
II. Morskie zwierzęta  
 
2. ”Ada opowiada”– układanie ilustracji do opowiadania. (W. – „Rodzina żółwi” nr 43) 
Dzieci słuchają opowiadania.  
 
O! Jaki ładny rysunek! � powiedziała mama, oglądając kolorowy rysunek �Ady. �Wczoraj �Ada oglądała 
film o żółwiach żyjących w ciepłych wodach mórz i oceanów, a potem wzięła kredki, papier i zaczęła 
rysować. Niebieską kredką zaznaczyła kontur oceanu, narysowała wysokie �fale i pokolorowała 
wodę jasnoniebieską kredką. � W oddali, na horyzoncie narysowała rybacki kuter. Przy brzegu z wody 
wychodziły trzy żółwice i wędrowały w kierunku skał po drugiej stronie plaży. Przy skałkach były 
już dwie samice i tylnymi odnóżami pracowicie kopały dołki. W �dołkach żółwice złożą jaja, z których 
wylęgną się małe żółwiki. Żeby jaja były bezpieczne, żółwie mamy zasypią gniazda piaskiem, a potem 
wrócą do oceanu. �Ciepły piasek będzie pełnił  funkcję kołderki przez kilka tygodni, do czasu aż młode 
będą mogły przyjść na �świat i samodzielnie dotrzeć do wody. W czasie pierwszej wędrówki czyha na nie 
wiele niebezpieczeństw, dlatego żółwiki powędrują pod osłoną nocy. 
W oddali Ada narysowała jeszcze palmy i kolorowe ptaki. Swój rysunek Ada podaruje babci. 
R� �ozmowa na temat tekstu: Co narysowała �Ada? 
-  Ile żółwi wychodziło z wody? 
 - Ile żółwi kopało dołki w piasku? 
 - Z  czego wylęgają się małe żółwiki? 
 - O jakiej porze małe żółwie wędrują do wody? 
 
Układają przygotowane elementy zgodnie z jego treścią. (wycinanka) 
3. Opowiadanie tekstu przez dzieci. 
-  Co można dorysować do rysunku Ady? – rozmowa. 
4. Ćwiczenia słuchowe –( sprawdzamy czy dziecko rozróżnia niektóre głoski). 
Podaje pary wyrazów, w których występują głoski opozycyjne. Zadaniem dzieci jest skoncentrowanie 
się, wsłuchanie i powiedzenie, jakimi głoskami różnią się pary wyrazów. Przykłady: „kra – 
gra”, „palony – balony”, „dom – tom”, „pączek – bączek”, „wilki – wilgi”, „tarka – targa”, „kura – góra”, 
„kurnik – górnik”, „park – bark”, „mókł – mógł”, „kość – gość”, „brała – prała”.  
 
5. ADY DOBRE RADY 
Szanujmy zwierzęta: � 
Reaguj, jeśli widzisz, że ktoś krzywdzi zwierzęta. Możesz powiedzieć o tym zdarzeniu osobie 
dorosłej. 
 Nie pozwalaj innym dzieciom na noszenie w dłoniach biedronek, motyli, mrówek i innych małych 



zwierząt;� okaleczone – będą skazane na śmierć. 
 Nie strasz ptaków, które przyleciały, aby zjeść rzucone im okruszki. 

 
 
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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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przeżywamy od kilka dni  wielką radość. Źródłem tej radości  jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Jezus umarł lecz trzeciego dnia zmartwychwstał. To ważne wydarzenie przeżywaliśmy w ostatnią 

niedzielę.   
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1. Popraw po śladzie napis na s. 102 w podręczniku.  Słowo ALLELUJA  oznacza 

Chwalmy Pana.  

2. Na s. 103 w podręczniku znajdują się obrazki przedstawiające pusty grób i kobiety, 

 które poszły trzeciego dnia do grobu Jezusa i nie znalazły w nim ciała.  

3. Znajdź 10 szczegółów różniących te dwa obrazki ( szczegóły zaznacz na jednym 

obrazku, drugi obrazek pokoloruj.)  

4. Zachęcam do śpiewania pieśni ,,Jezus zwyciężył” – link poniżej 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6QtZHxcBqhE 

Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia! 
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