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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 06 maja 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: Woda źródłem życia wykorzystania, adresy stron, linki, 
 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Czysta woda zdrowia doda       

1.  

Edukacja 
polonistyczno - 
społeczna 

-  Oglądamy ilustrację w Podręczniku s.6,7. 
 Opowiadamy, kto znajduje się na obrazku i co się tam dzieje. (Na obrazku 
znajduje się rodzina koziołków: mama i mały koziołek). Co oni robią? ( 
mama nalewa do kubka herbatkę ziołową, a koziołek podlewa ogródek z 
roślinami warzywnymi).  
- Następnie czytamy dziecku opowiadanie z Podręcznika s.6,7. Po 
przeczytaniu tekstu pytamy: Co powiesz o Koziołku Dyziu? (dba o zdrowie), 
W jaki sposób dba o zdrowie? (rano i wieczorem myje się w źródełku, 
zdrowo się odżywia, je owoce i warzywa, pije ziołowe herbatki), Co mówi o 
sobie? (że jest zdrów jak ryba), Co ma Dyzio? (ma swój mały ogródek), Co 
rośnie w ogródku Dyzia? (warzywa i zioła), Jak opiekuje się ogródkiem? 
(podlewa roślinki). 
- Wprowadzenie spółgłoski miękkiej „ź,Ź” na podstawie wyrazu „źrebak”. 
Ustalamy, jak nazywa się młode (dziecko) klaczy – źrebak.  Proszę o 
wklejenie obrazka z literą „ź, Ź”, jeśli nie ma to proszę narysować źrebaka. 
Obok rysujemy 6 kratek, bo wyraz „źrebak” ma 6 głosek. Pierwszą kratkę 
kolorujemy na kolor niebieski – „ź” jest spółgłoską. Możemy pokolorować 
pozostałe kratki: r – niebieska, e – czerwona, b – niebieska, a – czerwona, k 
– niebieska.  Wyraz „źrebak” to 2 sylaby:  źre - bak, 6 głosek:  ź-r-e-b-a-k i 6 
liter: ź-r-e-b-a-k. 
- W zeszycie piszemy jedną linijkę „ź”, i jedną linijkę „Ź” oraz jedną linijkę 

- Ćwiczenie polonistyczne ćw. 
1,2,3,4  s.6,7   Dorota Kaczor  

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


wyrazu „źrebak”. Litery „ź, Ź” piszemy jak „z,Z” ale nad nimi stawiamy 
kreskę tzw. znak diakrytyczny . Wtedy „z,Z” stają się głoskami miękkimi 
„ź,Ź”. Jutro poznamy zmiękczenie „z” przez literę „i”.  
- Podkreśl w opowiadaniu wyrazy z literą „ź”. 
 
- Wykonujemy ćw. 1,2,3,4 s. 6,7 piszemy litery ź, Ź i wyrazy 
- Ćw.1 kropka – źródło, źrenica, koźlątko. 
- Ćw.2 Dwa źrebaki brykają po łące. 
- Ćw.3 dobrze, źle 
-Ćw.4 – źrebak, źrebię, źrebaczek, źrebiątko. 
 
- Obejrzyj film „Źrebak” -  link obok 
- Obejrzyj film z literą miękką „ź, Ź” – link obok 
 

    

- Podręcznik s.6,7 
  

https://youtu.be/gMR5l6IEVyM śr., 1 kwi, 12:52 (5 dni 
temu) 

  

 
 

https://youtu.be/gTVMvtMQO5Y 
 

 

 
    

         

 2.  

W - f 
 
 

- Wędrówka po najbliższej okolicy z osobą dorosłą  – pokonywanie 
przeszkód terenowych, zabawy na świeżym powietrzu. 
Podczas wędrówki, spaceru możesz pobawić się w różne zabawy. Mogą to 
być np.:  
- „Kto szybciej stanie przy drzewie?”– swobodnie poruszamy się po placu, 
na ustalony sygnał stajemy przy najbliższym drzewie, 
-  „Kozice” – doskonalenie skoku i bezpiecznego zeskoku, biegamy, 
podskakujemy, przeskakujemy przeszkody lub skaczemy na nią i 
zeskakujemy z niej, 
-  „Świstaki” – zabawa z reakcją na sygnał. Chodzimy po placu, na sygnał 
„Zagrożenie” – „stajemy słupka”i rozglądamy się, następnie na sygnał „do 
nory” szybko uciekamy w umówione miejsce,     Dorota Kaczor 



- Trucht między przeszkodami – biegamy truchtem omijając przeszkody, 
-  Ćwiczenia zręcznościowe – rzucamy i chwytamy patyk. 
 Możecie wymyślić inne ciekawe zabawy – w berka, rzucanie do celu 
kamykami i inne. Pamiętajcie, aby podczas każdej zabawy dbać o 
bezpieczeństwo swoje i osób, które się z wami bawią. 
 

          
 

3. 
Edukacja 
matematyczna 

Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s.39,40, ćw. 1,2,3,4,5, dla 
chętnych ćw. 6 
-Ćw. 1 -  np.: 20zł=15zł+5zł, 20zł=10zł+8zł+2zł, 20zł=10zł+10zł, 
20zł=10zł+5zł+5zł  
- Ćw. 2,3 zgodnie z poleceniem, 
- Ćw. 4 – Do rozdzielenia 14 gum. Ula 7,Kuba 3, Pola 4;  

Ćwiczenie matematyczne 
1,2,3,4,5 s. 39,40  
Dla chętnych ćw. 6  Dorota Kaczor  

  

Ula np. 2, Kuba 10, Pola np. 2; Ula np. 4, Kuba np. 5, Pola 5; Ula 11, Kuba 
np.2, Pola np. 1. 
- Ćw. 5; 20 – 3 – 2 =15 
- Ćw. 6; zielony kwadrat – 5, pomarańczowy trójkąt – 4, niebieskie koło - 15     

       

4.  
Edukacja 
muzyczna  

 Wysłuchaj piosenkę pt.: „Kałużowy deszcz” s. 72,73. Spróbuj zaśpiewać 
piosenkę z płytą – piosenka na płycie nr 30. Następnie posłuchaj odgłosów 
padającego deszczu, link do filmu obok 

https://youtu.be/Co3OgkRYmt4 
Płyta, piosenka nr 30 
Ćwiczenie do muzyki s.72,73 
 
  Dorota Kaczor 

 

 

 

 

 5.  
Język 
angielski  

S: Poznajemy określenia różnych typów pogody i słuchamy historyjki.  
Poznaję słowa związane z różnymi typami pogody. 
Sunny- słonecznie, słoneczny 
Rainy- deszczowo, deszczowy 
Windy- wietrznie, wietrzny 
Snowy-śnieżny 
Cloudy-pochmurno,pochmurny 
*W podręczniku na stronie 82 wysłucham historyjki z zdania 1. 
https://cutt.ly/FykeCHa 
*Wkleję karty obrazowych zamieszczone na Classroom(można 
przerysować)  
*w zeszycie ćwiczeń wykonam:    

Małgorzata 
Grzegorczyk 

https://cutt.ly/FykeCHa


1,2/100 
3,4/101 
 

           

 

 

 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


