
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl  
 
 

 

KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 kwietnia 2020 roku - WTOREK 
 

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 wiejskim podwórku       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

- Oglądamy ilustrację w Podręczniku s.60,61. Pytamy: Co przedstawia ilustracja? 
(wiejskie podwórko), Jakie zwierzęta się tam znajdują? (świnka, gęś, kogut, kury, 
koty, struś, osioł, koń, pies, ślimak). Czytamy dziecku tekst z Podręcznika i 
pytamy: Co panuje na wiejskim podwórku?, Co robiła świnka?, Co robiły kury?, 
Co robił kogut?, Co robiła kobyła Jaśmina?, Co robiły: gęś, struś, osioł?, Co robił 
ślimak?, Co zarządziła gęś Gęgula? 
- Wprowadzenie spółgłoski miękkiej „ś, Ś”.  
Ustalamy, jakie zwierzę schowało się na widok gęsi Gęguli? (ślimak). Proszę o 
wklejenie obrazka z literą „ś, Ś”, jeśli nie ma to proszę narysować ślimaka. Obok 
rysujemy 6 kratek, bo wyraz „ślimak” ma 6 głosek. Pierwszą kratkę kolorujemy 
na kolor niebieski – „ś” jest spółgłoską. Możemy pokolorować pozostałe kratki: l 
– niebieska, i – czerwona, m – niebieska, a – czerwona, k – niebieska. Wyraz 
„ślimak” to 2 sylaby:  śli -mak i 6 głosek:  ś-l-i-m-a-k. 
- W zeszycie piszemy jedną linijkę „ś”, i jedną linijkę „Ś” oraz jedną linijkę wyrazu 
„ślimak”. Litery „ś, Ś” piszemy jak „s,S” ale nad nimi stawiamy kreskę tzw. znak 
diakrytyczny . Wtedy „s,S” stają się głoskami miękkimi „ś,Ś”. Jutro poznamy 
zmiękczenie „s” przez literę „i”.  
Następnie dzieci próbują czytać tekst z Podręcznika s.60 (duża czcionka). 
Teraz wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego ćwiczenia ze s. 50 i ćw. 4 ze s.51. 
Uwaga !  
Od dzisiaj nie wszystkie ćwiczenia będziemy wykonywać, ale jeśli ktoś ma 
ochotę może wykonywać również pozostałe ćwiczenia. 
 
- Teraz obejrzyj film, jak narysować ślimaka, możesz spróbować. 

- Podręcznik s.60,61 
 
 
 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
50,51 ćw. Litera „ś, Ś” i 
wyrazy, ćw. 1,4  Dorota Kaczor  

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


 
 
 

   
 
 

 
 

1 kwi 2020, 12:48 (4 dni 
temu) 

  
 

Link do filmu 

 
 

https://youtu.be/vEiJP0v3xF4 
  
 
  
    

          

           

2 Edukacja 

-  Wprowadzenie liczby 17. Liczymy do 17. Układamy 10 kredek – przeliczamy 
ilość następnie  dokładamy 7 kredek, przeliczamy ile jest teraz. Zapisujemy w 
zeszycie obliczenie 10+7=17. Następnie mając 17 kredek odsuwamy 
(odejmujemy) 7 kredek i zapisujemy w zeszycie 17-7=10.  

- Następnie z Ćwiczenia matematycznego wykonujemy ćw. 1,2,3 ze s.31. 
- Ćwiczenie matematyczne 
s.31, ćw. 1,2,3.  Dorota Kaczor  

 matematyczna      

       

3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

 

- Poćwicz pisanie w programie Word, używaj różnych czcionek, różnych 
rozmiarów czcionek, możesz zmieniać kolor liter. Skorzystaj z informacji z 
Ćwiczenia do informatyki s.40,41. 
- Jeśli masz ochotę możesz wykonywać ćwiczenia z płyty dołączonej do Ćwiczenia 
informatycznego. 
 
 

- Komputer, Ćwiczenie do 
informatyki  s.40,41, płyta  Dorota Kaczor  

           

4.  W - f 

 Kozłowanie piłki lewą i prawą ręką ze zmianą rytmu i kierunku. 
 - Kozłujemy piłkę w miejscu ze zmianą ręki. 
- Kozłujemy piłkę w siadzie klęcznym ze zmianą ręki. 
- Kozłujemy piłkę wysoko i wolno. 
- Kozłujemy piłkę szybko i nisko nad podłogą. 

Piłka 
 
 
    Dorota Kaczor 

 5. Religia    

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Na pisankach które wklejaliście na ostatniej katechezie wyszedł napis: 

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!- jest to pozdrowienie wielkanocne 

 na które odpowiadamy: 

Podrę
cznik    

Elżbieta 
Karczewska 



 Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja! 

Dzisiaj dowiecie się jakie symbole wielkanocne w kościele 

 przypominają nam o zmartwychwstaniu.  

Są to: Paschał, Figurka Zmartwychwstałego Jezusa, Krzyż z czerwoną stułą,  

baranek z chorągiewką. 

 Znajdziecie je na 94 stronie w podręczniku.  

1. Wykonajcie zadanie - podręcznik s. 94 

2. Wykonajcie zadanie - podręcznik s. 95 

3. Zapamiętajcie pozdrowienie wielkanocne - zapamiętaj s. 95 

Życzę miłej pracy, dużo zdrowia. Pozdrawiam! 

  

  

 
 

         

        

 

 

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. 
 
 
 
 


