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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 kwietnia 2020 roku - ŚRODA 
 

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: O zachowaniu w teatrze       

1.  

Edukacja 
polonistyczno - 
społeczna 

- Czytamy wczorajszy tekst z Podręcznika s. 68,69. 
 

- Ćwiczenie polonistyczne ćw. 1,2 
s.60, ćw. 5 s.61   Dorota Kaczor  

   

Zwracamy uwagę na wyrazy, które mają spółgłoskę miękką „ć”, 
podkreślamy te wyrazy. Zwracamy uwagę dzieciom, że są też wyrazy, które 
mają głoskę miękką „Ci, ci”.  „C, c” zmiękczone głoską „i”. 
Podkreślamy te wyrazy (ciemno, Maciek, bracia, ciasto, wyciąga, zdjęciami, 
zdjęcia, zaciekawiona, suficie, ciekawe, bocianami, ciepłe, ciupagami, 
polecieć). Czytamy również wyrazy z marginesu (ciasto, ciekawe, bocian, 
kociak, ciemno, ciepło, bracia, zdjęcia).  
- Proszę narysować w zeszycie „ciasto”. Obok rysujemy model wyrazu 
„ciasto” – 5 kratek, pierwszą kratkę dzielimy linią przerywaną, bo wyraz 
„ciasto” to 2 sylaby cias-to, 5 głosek  - ci-a-s-t-o, a 6 liter c-i-a-s-t-o. 
Pierwsza kratka (ta z linią przerywaną to głoska miękka „ci”). „Ci, ci” to 1 
głoska, a 2 litery. „Ci”  jest spółgłoską i kolorujemy ją na niebiesko. Możemy 
pokolorować pozostałe głoski: a- czerwona, s- niebieska, t- niebieska, o- 
czerwona. 
Pod spodem piszemy linijkę głoski „Ci” i „ci”. W następnej linijce piszemy 
wyraz „ciasto”. 
 

- Podręcznik s.68,69 
  
 

śr., 1 kwi, 12:52 (5 dni 
temu) 

  

 
 

 
 

 

https://youtu.be/EiGerAEos00 
https://youtu.be/gXvD0mtRTxE    

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


- W Ćwiczeniu polonistycznym wykonujemy ćw.1 i 2 s.60, ćw. 5 s.61 
Ćw. 5 – kot, kociątko, kotek, kociak 
ciasto, ciasteczko, ciastko 
aktor, aktorka 
Ćw. 1,2 wg. poleceń 

   
Teraz obejrzyj dwa filmy: pierwszy – jak piszemy głoskę „Ci, ci”, drugi o tym 
jak dzieci pieką ciasto czekoladowe linki do filmów obok      

 2.  

W - f 
 
 

-Wyjdź na podwórko z osobą dorosłą z siostrą lub bratem. Możecie pobawić 
się wspólnie w różne zabawy ruchowe. Mogą to być np.: zabawa w berka, 
rzuty do celu kamykami lub piłką, pograć w piłkę nożną, pobawić się w 
chowanego, pojeździć na rowerze lub hulajnodze. Możecie wymyślić inne 
ciekawe zabawy. Pamiętajcie, aby podczas każdej zabawy dbać o 
bezpieczeństwo swoje i osób, które się z wami bawią. 
Życzę przyjemnej i bezpiecznej zabawy. 
     Dorota Kaczor 

          
 

3. 
Edukacja 
matematyczna 

Liczymy w zakresie 19. Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego ćw. 
1,2,3,4  s. 35 oraz piszemy liczbę 19. 
Ćw. 3 – to liczba 19 
Ćw. 4 – żółty 1+9+9=19, zielony 10+4+5=19, różowy 5+5+9=19, niebieski 
8+2+9=19 
Ćw.1,2 wg. poleceń 

Ćwiczenie matematyczne 1,2,3,4 
s.35  Dorota Kaczor  

       

       

4.  
Edukacja 
muzyczna  

Zaśpiewaj śpiewankę „Bawmy się”, Ćwiczenie do Muzyki s.70 i płyta 
piosenka nr 29. Teraz obejrzyj film, na którym zobaczysz jak tańczy się nasz 
narodowy taniec „Krakowiak”. Krakowiak to żywy i popularny, polski taniec 
ludowy z okolic Krakowa, zaliczany do polskich tańców narodowych. 
Krakowiaka tańczymy w strojach krakowskich.  
Strój kobiety to: biała haftowana koszula z obszernymi rękawami, biały 
haftowany fartuch, kwiecista spódnica, wysokie, czarne, sznurowane buty, 
aksamitny gorset bogato wyszywany i zdobiony paciorkami, cekinami, 
koralikami, na głowie wieniec z kolorowych kwiatów. 
Strój męski to biała wyszywana koszula, czarne kozaki, spodnie w biało-
czerwone pasy, szeroki pas, czarny wełniany kaftan, nabijany mosiężnymi 

 
 
 
Płyta,  
https://youtu.be/lGUkCV6-fts  Dorota Kaczor 

 

 

 
 

 



gwoździkami, ozdobiony ponadto czerwonymi frędzelkami. Na głowie 
czerwona rogatywka (rodzaj czapki) obszyta barankiem i ozdobiona pękiem 
długich piór pawich. 
Link do filmu obok 

5.  
Język 
angielski  

S: Class project- Stwory i potwory 
Wykonajcie figurki wesołych stworków (przykład na str 79 w 
podręczniku). Wykonując pracę, nazywajcie części ciała stworków po 
angielsku. Jeżeli ktoś chce, może wykonać pracę w formie plakatu i na 
nim podpisać poszczególne części ciała stworka. Zdjęcie Waszej pracy 
proszę przesłać na maila Margaret.szkola@gmail.com do 13 maja.    

Małgorzata 
Grzegorczyk 

           

 

 

 

 
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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