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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 30 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: W świecie wyobraźni 

wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Aktorzy w teatrze lalek       

1,2  Edukacja 

-  Rozmowa na temat zachowania się w teatrze.  
Jak należy się ubrać do teatru? , Co można zabrać ze sobą do teatru? , Jak 
zachowujemy się podczas spektaklu?, Co robimy , gdy kończy się 
przedstawienie? 
Na koniec ustalamy: Do teatru ubieramy się schludnie i odświętnie. Podczas 
spektaklu nie można jeść, pić ani rozmawiać, ponieważ przeszkadza to 
innym widzom oraz aktorom. Grę aktorów nagradzamy brawami. Gdy 
usłyszymy dzwonek, staramy się jak najszybciej zająć swoje miejsce. Okrycia 
wierzchnie i większe torby zostawiamy w szatni. Podczas spektaklu nie 
kręcimy się i nie wychodzimy. 
- Następnie otwieramy Podręcznik na s.73, w ćw.1 czytamy wyrazy związane 
z teatrem i je wyjaśniamy. 
- Kurtyna – zasłona, która zasłania scenę, 
- Dekoracje – wystrój sceny, 
- Aktor – ktoś, kto odgrywa role na scenie, 
- Scena – miejsce, gdzie występują aktorzy, 
- Widzowie – ci, którzy oglądają przedstawienie, 
- Reflektor – światło oświetlające scenę i aktorów, 

- Podręcznik s. 72,73 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/TkBHN9TYP-0 
 
https://youtu.be/YfNWoIuzYWU 
    

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


 Inne wyrazy związane z teatrem: 
- Widownia – miejsce, gdzie siedzą widzowie, 
- Reżyser – wybiera aktorów i czuwa nad ich grą, 
- Sufler – osoba, która podpowiada aktorom, jeśli zapomną swój tekst. 
Następnie oglądamy, jakie rodzaje lalek występują w teatrze lalkowym. Są 
to: pacynka, kukiełka i marionetka. 
- Pacynka – to lalka zakładana na dłoń i poruszana palcami aktora. 
- Kukiełka – to lalka osadzona na kiju i poruszana przez aktora za pomocą 
kija. 
- Marionetka – to lalka, którą aktor porusza, czyli animuje od góry za 
pomocą nitek zawieszonych na specjalnym krzyżaku. 
Następnie czytamy tekst z Podręcznika s. 72 pt.: „Kto się tak kłóci?” (tekst 
mogą czytać dzieci). Po przeczytaniu rozmawiamy na temat tekstu i pytamy: 
- Czyje głosy było słychać w teatrze po spektaklu? (pacynki, kukiełki i 
marionetki), Czego dotyczyła kłótnia? (kto z nich grał swoją rolę najlepiej), 
Co wy sądzicie na ten temat? (każda lalka jest na swój sposób ważna). 
 
- Teraz wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego ćw. 1,2 s. 62. 
 
 
 Obejrzyj film – Jak powstaje spektakl teatralny – link do filmu 
https://youtu.be/TkBHN9TYP-0 
Obejrzyj bajkę w wykonaniu lalek – kukiełek pt.: „Jaś i Małgosia” link do 
filmu 
https://youtu.be/YfNWoIuzYWU 
  
 
 
 
 
 

  
polonistyczno  - 
społeczna    Dorota Kaczor  

          
           

3. Edukacja 

- Z Ćwiczenia matematycznego wykonujemy ćw. 1,2,3,4,5,6  s.36,37 
Ćw.1 – 11 czerwonych, np. 4 żółte i 4 niebieskie zapisujemy 19=11+4+4 
(można zapisać też inną kombinację) 

- Ćwiczenie matematyczne 
s.36,37 ćw. 1,2,3,4,5,6  Dorota Kaczor  



Ćw.2 – np. W sklepie było 10 napojów w niebieskich kubeczkach, 3 napoje 
w zielonych kubeczkach i 4 napoje w czerwonych kubeczkach. Ile 
kubeczków z napojami było w sklepie? 10+3+4=17 
Odpowiedź. W sklepie było 17 kubeczków z napojami. 
(możemy ułożyć inne zadanie) 
Ćw.3 – niebieskie kwadraty – 7, kolorujemy 7 trójkątów na żółto i 6 kół na 
czerwono 
Gwiazdka – 7=7, 6<7, 7>6 
Ćw. 4,5,6 wg. poleceń 
 

 matematyczna      
      

 4. 
Edukacja 
techniczna 

-  Zaprojektuj pacynkę do ulubionej bajki. Dziecko wykonuje rysunek – 
projekt pacynki, która mogłaby zagrać w jego ulubionej bajce. Swój projekt 
(zdjęcie) wyślij mi na maila. 
 -Karton, kredki  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. 
 
 


