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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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: W świecie wyobraźni 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Wieczór ciekawych opowieści       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

- Oglądamy ilustrację w Podręczniku s.68,69. Opowiadamy, kto znajduje się na 
obrazku i co się tam dzieje. (Na obrazku znajduje się rodzina: mama, tata i 
dzieci). Co oni robią? (tata opowiada dzieciom, kto znajduje się na zdjęciach w 
albumie, mama kroi ciasto, dzieci uważnie słuchają opowieści taty). Kiedy to się 
dzieje? (wieczorem). Po czym można poznać, że jest to wieczór? (włączone są 
lampy, pod sufitem lata ćma). 
- Następnie czytamy dziecku opowiadanie z Podręcznika s.68,69. Po przeczytaniu 
tekstu pytamy: Co robią chłopcy, gdy tata wyjmuje album ze zdjęciami? (siadają 
przy kominku i słuchają opowieści taty). Co wtedy robi mama? (przynosi ciasto). 
Jaka jest wtedy pora dnia? (wieczór). Kto też lubi słuchać wieczornych 
opowieści? (ćma). Jaki historie wymyślają chłopcy? (wymyślają różne ciekawe 
opowieści). 
- Wprowadzenie spółgłoski miękkiej „ć, Ć”.  
Ustalamy, jakie zwierzę lata wieczorem pod sufitem (ćma). Proszę o wklejenie 
obrazka z literą „ć, Ć”, jeśli nie ma to proszę narysować ćmę. Obok rysujemy 3 
kratki, bo wyraz „ćma” ma 3 głoski. Pierwszą kratkę kolorujemy na kolor 
niebieski – „ć” jest spółgłoską. Możemy pokolorować pozostałe kratki: m – 
niebieska, a – czerwona.  Wyraz „ćma” to 1 sylaba:  ćma, 3 głoski:  ć-m-a i 3 
litery: ć-m-a. 
- W zeszycie piszemy jedną linijkę „ć”, i jedną linijkę „Ć” oraz jedną linijkę wyrazu 
„ćma”. Litery „ć, Ć” piszemy jak „c,C” ale nad nimi stawiamy kreskę tzw. znak 
diakrytyczny . Wtedy „c,C” stają się głoskami miękkimi „ć,Ć”. Jutro poznamy 
zmiękczenie „c” przez literę „i”.  
- Podkreśl w opowiadaniu wyrazy z głoską „ć”. 

- Podręcznik s.68,69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
59 ćw. Litera „ć, Ć” i wyrazy, 
ćw. 1,2,3 
 
https://youtu.be/NmgiUe_5P
RY 
 
https://youtu.be/AU-
If0MsM2A  Dorota Kaczor  

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


- Następnie z Ćwiczenia polonistycznego wykonujemy wg. poleceń ćw. 1,2,3 s.59 
 
- Obejrzyj film, zobacz jak narysować  ćmę i pisać wyraz „ćma” link obok 
- Obejrzyj film, zobacz w jakich wyrazach znajduje się litera „ć” link obok 
 

 

   
 
 

 
 

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

  
 

 

 
 

 
  
 
  
    

          

           

2 Edukacja 

-  Wprowadzenie liczby 19. Liczymy do 19. Układamy 10 kredek – przeliczamy 
ilość następnie  dokładamy 9 kredek, przeliczamy ile jest teraz. Zapisujemy w 
zeszycie obliczenie 10+9=19. Następnie mając 19 kredek odsuwamy 
(odejmujemy) 9 kredek i zapisujemy w zeszycie 19-9=10. 
Układamy inne obliczenia na kredkach i zapisujemy obliczenia w zeszycie np. 
11+8=, 12+7=, 14+5=, 17+2=, 19-1=, 19-3=, 19-5=, 19-7= 
Sprawdzamy też, w którym miejscu jest liczba 19 na linijce – jakie są liczby przed 
nią, jakie za nią. W kaligrafii matematycznej s.25 piszemy liczbę 19.  
Zapoznajemy się ustnie z zadaniami z Podręcznika do matematyki s.28.  

 
- Proszę o 2 dowolne zdjęcia (2 strony) z zeszytu do matematyki z okresu 
samodzielnej pracy i wysłać na mojego maila. 

- Podręcznik do matematyki 
s.28.  Dorota Kaczor  

 matematyczna  - Zeszyt    

       

3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

 

- Dzisiaj będziemy poznawać, jak zapisywać wyrazy, w których są litery z 
ogonkiem, z kreską lub zmiękczone przez kreskę (ą, ę, ś, ć, ń, ó, ł, ż, ź).  
- Żeby zapisać literę „ł”, użyj prawego klawisza Alt i litery „l”. 
- Jeśli chcesz napisać inne litery z ogonkami, kreseczkami lub kropkami, np. ą, ę, 
ś, ć, ń ó, ż, użyj prawego klawisza Alt i tej samej litery, ale bez ogonka, kreseczki 
lub kropki, np. a, e, s, c, o, z. 
- Żeby napisać literę „ź” użyj prawego klawisza Alt i litery „x”. 
Zapoznaj się z ćwiczeniami z Ćwiczenia do informatyki s.44,45. Wykonaj 
ćwiczenia z tych stron ćw. 1,2,3,4,5. Możesz poćwiczyć z płytą. 

- Komputer, Ćwiczenie do 
informatyki  s.44,45, płyta  Dorota Kaczor  



 
 

           

4.  W - f 

 Ćwiczenia na zdrowy kręgosłup.  
Spróbuj wykonać ćwiczenia z prowadzącą i Mają, są to ćwiczenia na prosty i 
zdrowy kręgosłup. 
Link do ćwiczeń obok 

 
https:
//you
tu.be
/hBFL
p08y
33Y 
 
    Dorota Kaczor 

 5. Religia    

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

1.Zapoznaj się z poniższym fragmentem biblii. (Łk, 10,30-37) otwierając link. 

https://www.biblijni.pl/Łk,10,30-37 

Zapewne znasz tę historię z ostatniej lekcji. 

2.Pokoloruj obrazek w podręczniku s. 110  . 

3.Wykonaj zadania s. 111 podręcznik a dowiesz się jak można 

 pomagać innym ludziom. 

Prześlij wykonaną pracę na mój adres. Bardzo proszę o przesyłanie prac zaległych. 

4. Staraj się nieść pomoc innym ludziom: rodzicom, bratu, siostrze, babci, 

 dziadkowi i tym którzy potrzebują twojej pomocy. 

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia! 

 

  

  

 
 

Podrę

cznik 

 

 
https:/

/www

.biblij

ni.pl/

Łk,10

,30-

37 

 

    
Elżbieta 
Karczewska 

         

        

 

 

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. 
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