
-  

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

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Zwierzęta wokół nas       

1,2  Edukacja 

-  Ćwiczymy czytanie. Czytamy opowiadanie z Podręcznika s.60,61 – próby 
samodzielnego czytania przez dzieci. 
- Następnie czytamy dziecku tekst informacyjny z Podręcznika s.62,63. 
Oglądamy i omawiamy zdjęcia przedstawiające zwierzęta hodowlane, 
ustalamy cel ich hodowli, opisujemy ich wygląd. 
- Następnie ustalamy nazwy dzieci zwierząt przedstawionych na zdjęciach w 
Podręczniku: krowa – cielę, klacz – źrebię, owca – jagnię, świnia – prosię, 
indyk – indyczę, kura – kurczę, kaczka – kaczę, koza – koźlę. 
- Teraz zastanawiamy się, jakie korzyści mamy z hodowli zwierząt.  
 - Krowa – mleko, mięso, skóra (na torebki, buty), 
 - Kura, kaczka, gęś, indyk – jajka, mięso, 
 - Owca – mięso, wełna , skóra, 
 - Świnia – mięso, skóra. 
- Wykonaj z Ćwiczenia polonistycznego ćwiczenia ze s.54  ćw.5,6,7. 
- W kaligrafii polonistycznej napisz literę zmiękczoną „ś,Ś”. 
 
Obejrzyj film: „Szukam mamy”- link do filmu obok 
  
Obejrzyj film,” Gdzie ja mieszkam” – link do filmu obok 
 

- Podręcznik s.60,61,62,63 
- Ćwiczenie polonistyczne s.54 
- Kaligrafia s.48 
https://youtu.be/E5bWIQo182c 
 
https://youtu.be/1PD3jNhefUA    

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


 
 
 

  
polonistyczno  - 
przyrodnicza    Dorota Kaczor  

          
           

3. Edukacja 

- Liczymy w zakresie 18. Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s.32 ćw. 
1,2,3 
 

- Ćwiczenie matematyczne s.32 
ćw. 1,2,3.  Dorota Kaczor  

 matematyczna      
      

 4. 
Edukacja 
techniczna 

-  Ulep z plasteliny dowolne zwierzę hodowlane, jeśli nie masz plasteliny – 
narysuj. Pracę wyślij mi na maila. Będzie ocena. 
 -Plastelina  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. 
 
 
 


