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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 20 kwietnia 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 
 

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: Z wizytą na wsi wykorzystania, adresy stron, linki, 
 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Na polu.       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Co słychać na polach uprawnych? – Podręcznik s.58,59 
-  Rozmowa o wyglądzie pól, gatunkach roślin uprawianych na polach i 
gatunkach zwierząt żyjących na polach. Oglądamy ilustracje w Podręczniku, 
czytamy tekst i udzielamy ustnej odpowiedzi na pytania: 
-  Jakie rośliny uprawia się na polach? (rośliny zbożowe, rośliny okopowe, 
rośliny oleiste, rośliny włókniste). Rośliny zbożowe: pszenica, żyto, owies, 
jęczmień, proso, kukurydza. Rośliny okopowe: ziemniaki, buraki ćwikłowe, 
cukrowe, pietruszka, seler, marchew i inne. Rośliny oleiste: kukurydza, 
rzepak, słonecznik. Rośliny włókniste: len, konopie. 
- Co rośnie na polach poza roślinami uprawnymi? (kolorowe kwiaty, 
chwasty). 
- Jakie zwierzęta mają swoje domy na polach? (np. myszy, skowronki, 
przepiórki) 
- Czy pola uprawne wyglądają tak samo przez cały rok? (nie, to zależy od 
pory roku. Wiosną przygotowuje się pole do siewu, zasiewa się pola lub 
sadzi sadzonki. Latem rośliny dojrzewają i odbywają się żniwa. Jesienią 
wykopuje się rośliny okopowe i zasiewa zboża ozime. Zimą pola 
odpoczywają). 
- Jakie prace wykonuje się w polu? (np. orka, siew, żniwa, wykopki). 
- Następnie wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s.48,49 ćw. 1,2,3,4. 

- Podręcznik s.58,59, Ćwiczenie  
polonistyczne s. 48,49 ćw. 1,2,3,4.  Dorota Kaczor  
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- Teraz obejrzyj film „Rośliny uprawne” . Link do filmu obok. 
  
 

   

 
  
 

https://youtu.be/25v7UhuUExM 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczna 
 
 

- Wykonaj z Ćwiczenia matematycznego zadania ze strony 30, ćw.1,2,3.        
- Proszę o wykonanie karty matematycznej znajdującej się na Classroom i 
odesłanie jej do 24 kwietnia.  
Praca będzie podlegała ocenie.  
 
 
 

-Ćwiczenie 
matematy
czne s.30, 
ćw. 1,2,3. 
Karta 
pracy na 
Classroom    Dorota Kaczor 

3.  Religia 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.  

Jezus Chrystus umarł i Zmartwychwstał trzeciego dnia. 

1. Proponuję obejrzyjcie krótki film o tym ważnym wydarzeniu. 
https://liblink.pl/yvUSK1awJJ 
2. Wykonajcie zadanie ze s. 95 na samej górze. 

 Należy wkleić naklejki, pokolorować pisanki. 

 Hasło powstałe na pisankach wpiszcie do zeszytu. 

Ciąg dalszy z tego tematu na następnej lekcji. 

 Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia! 
 

Podręczni

k  

film 

    
Elżbieta 
Karczewska  

           

4. Edukacja - Narysuj w zeszycie do j. polskiego dowolną roślinę uprawianą na polu. - Zeszyt, kredki  Dorota Kaczor  
 plastyczna      
       

         
           

 
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 

https://liblink.pl/yvUSK1awJJ


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. 
 
 
 
 


