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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 24 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: Z wizytą na wsi 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Zapraszamy gości       

1.  Edukacja 

- Czytamy wiersz J. Brzechwy pt.: „Kwoka” Podręcznik s.64. Po przeczytaniu 
wiersza pytamy:  
- Jak nazywała się główna bohaterka wiersza? (kwoka). Co często 
powtarzała? (grunt to dobre wychowanie). Jakich gości zaprosiła do siebie? 
(osła, krowę, świnię). Po co ich zaprosiła? (by nauczyć ich grzeczności). Jak 
zachowywała się kwoka, gdy przychodzili do niej zaproszeni goście? 
(krzyczała na nich i wyzywała ich). Za co na nich krzyczała? (za stłuczenie 
garnka kopytem, za zbicie szyby rogiem, za przyniesienie błota do domu). 
Jak zakończyła się wizyta gości? (poszli sobie). 
- Co sądzicie o zachowaniu kwoki, czy ona była dobrze wychowana? (była 
niegrzeczna, niegościnna, zarozumiała, samolubna, źle wychowana). Co 
powinna teraz zrobić kwoka? (powinna przeprosić swoich gości , raz jeszcze 
ich zaprosić i kulturalnie przyjąć). 

- Zastanów się i odpowiedz, czy gości także obowiązują zasady kulturalnego 
zachowania? (bądźmy mili dla swoich gości, jeżeli będą się zachowywać nie 
tak jakbyśmy sobie tego życzyli możemy w delikatny i kulturalny sposób 
zwrócić im uwagę). - Podręcznik s. 64,65    
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- Następnie przechodzimy dalej do Podręcznika s.65. Wykonujemy ustnie 
ćwiczenia 1,2,3. Zwracamy uwagę na to jak zmieniają się wyrazy przy 
tworzeniu liczby mnogiej. W liczbie pojedynczej mamy na końcu spółgłoskę 
miękką „ś”, zaś w mnogiej już „si”. Np.: 1 miś – 2 misie itd. W imionach 
zdrobniałych również występuje spółgłoska „si”, np.: Kaśka – Kasia, Baśka – 
Basia, Maria – Marysia, Krystyna – Krysia. 
- Następnie z Ćwiczenia polonistycznego wykonujemy ćw.1,2,3 ze s.55,56, 
dla chętnych ćw.4 s.56 

  polonistyczna  
- Ćwiczenie s.55,56 ćw.1,2,3, dla 
chętnych ćw.4  Dorota Kaczor  

   Obejrzyj film i wysłuchaj wiersza J. Brzechwy pt.: „Kwoka” link obok       

     

https://you

tu.be/44dL

91Z-v-I      

2. Edukacja 
- Napisz w Kaligrafii matematycznej liczbę 17 i 18 s.25. 
- Wykonaj z Ćwiczenia matematycznego ze s.33 ćw.1,2,3.   Dorota Kaczor  

 matematyczna 

- Ćw.1 – zapisujemy działania 10+7=, 10+8=, 10+4=, 10+6=, 10+3= 
- Ćw.2 –podkreślamy 2 pytanie, 17-4= 
- Ćw.3 - działanie z niebieskich kółek 7+3=10, inne działania np. 14+4=18, 
13+2=15, 14+2=16, 13+4=17, 7+11=18     

   
- Ćwiczenie matematyczne s. 33 
ćw.1,2,3   

 

3. 

 W – f 
 

- Ćwicz z prowadzącą  na filmie link obok 
            

 
https://youtu.be/wbtauENJlzg  Dorota Kaczor 

4.   j.angielski 

S: Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału 6 My body. 
 
Wykonam kartę pracy zamieszczoną na Classroom w terminie do 30 
kwietnia. Wykonaną kartę można oddać przez Classroom lub przesłać 
zdjęcia pracy na maila Margaret.szkola@gmail.com 
 
Dwa pierwsze zadania z karty opierają się na nagraniach. Poniżej 
zamieszczam linki.  
Zad 1 https://cutt.ly/syt7FK4 
Zad 2 https://cutt.ly/3yt7GNc 
 

 
 
 
  

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. 

 
 


