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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 27 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: W świecie wyobraźni wykorzystania, adresy stron, linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Lubimy fantazjować.       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Czytamy dzieciom opowiadanie pt.: „Rysunek” z Podręcznika s.66. Następnie 
pytamy: Co dzieci robiły na lekcji plastyki? (każdy rysował co chciał), Co 
narysowała Ania? (narysowała papugi), Co narysował Kuba? (trójkąty, 
patykowatego ludzika, kółko i zygzak), Co przedstawiał rysunek Kuby? (jego 
tatę na Księżycu), Dlaczego Kuba wstydził się swojego rysunku? (nie potrafił 
ładnie rysować), Co opowiedział o swoim rysunku? (bardzo ciekawie 
opowiedział o pobycie taty na Księżycu), Co pomyślała papuga o Kubie? (że 
Kuba nie potrafi pięknie rysować, ale za to ma fantastyczną wyobraźnię). 
 O Kubie można powiedzieć, że ma talent i zdolności do wymyślania ciekawych 
opowieści, ma talent do fantazjowania. Czy Ty masz w sobie jakiś ukryty talent, 
ukryte zdolności? Porozmawiaj o tym z rodzicami. 
- Teraz spróbuj samodzielnie przeczytać wiersz N. Usenko pt.: „Fantazja” 
Podręcznik s. 67. Odpowiedz na pytania: Jaki sposób na nudę ma Maksio? (lubi 
malować farbami), Co Maksio wyczarował za pomocą pędzla z barwnej plamy? 
(ze słońca namalował lwa). 
- Teraz wykonaj z Ćwiczenia polonistycznego s.57,58 ćw.2,3,4. Dla chętnych ćw. 
1,5.  
Obejrzyj film i posłuchaj piosenki pt.: „Fantazja” link obok  

- Podręcznik s.66,67 Ćwiczenie  
polonistyczne s. 57,58 ćw. 2,3,4, 
dla chętnych ćw. 1,5. 
 
https://youtu.be/n54cY8RekAI 
  Dorota Kaczor  

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


 

   

 
  
 

 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

-  Dodajemy i odejmujemy w zakresie 18. Wykonujemy z Ćwiczenia 
matematycznego s.34 ćw.4, 5, 6, 7. 
- Ćw. 4 – Układamy ustnie zadanie np. Mama kupiła książkę za 6 zł. i farby za 
12 zł. Ile złotych mama zapłaciła za te zakupy? Zapisujemy obliczenie: 
6+12=18, 
-Ćw. 5 ,6,7 – wg. polecenia 
  
 

 
 
 
 

- 
Ćwiczenie 
matematy
czne s.34, 
ćw. 
4,5,6,7.     Dorota Kaczor 

3.  Religia 

 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przeżywaliśmy ostatnio Tydzień Miłosierdzia. 

Zapraszam do udziału w katechezie o Świętej siostrze Faustynie 

 i Bożym Miłosierdziu. 

Po odpowiedź na pytanie kim jest siostra Faustyna Kowalska i co to jest 

 Boże Miłosierdzie odsyłam do poniższej katechezy. 

Należy otworzyć poniższy link i po otwarciu przechodzić  

strzałką z prawej strony dalej. 

 

https://view.genial.ly/5e99e1f0794b240e24c6af2b?fbclid=IwAR0PJPzodH4dzHJFp

cDtNR_be9wPhYuUy99SmvwVR1AKXfFT14jaxMykVqQ 
 

Życzę wspaniałej przygody z Siostrą Faustyną. 

 

Jeśli spodoba wam się temat to proponuję jeszcze jeden film. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y 

 

Pozdrawiam! 
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Elżbieta 
Karczewska  
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4. Edukacja 

- Namaluj na kartonie jednobarwną plamę, a następnie z kolorowych farb 
wyczaruj z tej plamy obraz, który podsunie Ci twoja fantazja. Jeśli chcesz się 
pochwalić, wyślij swój obraz na mojego maila. - Karton, farby, pędzel.  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 
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. 
 
 
 
 


