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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 07 maja  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: Woda źródłem życia 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Wszyscy potrzebują wody       

1,2  Edukacja 

-  Czytamy wczorajszy tekst z Podręcznika s. 6,7. 
 - Przypominamy z opowiadania wyrazy, które mają spółgłoskę miękką „ź”.  
Zwracamy uwagę dzieciom, że są też wyrazy, które mają głoskę miękką „Zi, 
zi”.  „Z, z” zmiękczone głoską „i”. 
Podkreślamy te wyrazy (koziołek, Dyzio, zielone, ziarnem, kozie, ziołowe, 
poziomki, ziółka, zieleni ).  
Czytamy również wyrazy z marginesu (zielony, zioła, ziółka, koziołek, ziemia, 
poziomki, zieleni się, ziarno). 
- Wklejamy obrazek do zeszytu z głoską „zi” – „ziarno”.  Obok rysujemy 
model wyrazu „ziarno” – 5 kratek, pierwszą kratkę dzielimy linią 
przerywaną.  Wyraz „ziarno” to 2 sylaby ziar-no, 5 głosek  - zi-a-r-n-o, a 6 
liter z-i-a-r-n-o. 
Pierwsza kratka (ta z linią przerywaną to głoska miękka „zi”). „Zi, zi” to 1 
głoska, a 2 litery. „Zi”  jest spółgłoską i kolorujemy ją na niebiesko. Możemy 
pokolorować pozostałe głoski: a- czerwona, r- niebieska, n- niebieska, o- 
czerwona. 
Pod spodem piszemy linijkę głoski „Zi” i „zi”. W następnej linijce piszemy 
wyraz „ziarno”. 

- Podręcznik s. 6,7 
- Ćwiczenie polonistyczne s.8,9 
 
 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/3gEf0iIx7kQ 
 
 
https://youtu.be/0Ku1GpAO3RM 
 
    

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


- Dzieci czytają głośno tekst ze s.6 (duża czcionka). 
 
- Wykonujemy z Ćwiczenia s. 8,9 ćw. 1,2,4 dla chętnych ćw. 3 
Ćw. 1 – zia, zie, ziu, zió, zio, zią, zię, 
Ćw. 2 – Józio, Kazio, zioła, Dyzio, bazie, ziemia, ziewać, buzie ( po wyrazach 
stawiaj przecinki, po ostatnim wyrazie nie stawiamy przecinka) 
Ćw. 4 - zgodnie z poleceniem 
Ćw. 3 – piszemy zdania uzupełniając wyrazami: poziomki, ziarno, zioła 
 
- Wyraz Ziemia również ma w swoim zapisie spółgłoskę miękką „zi”, obejrzyj 
film, jak narysować szczęśliwą Ziemię 
 
https://youtu.be/3gEf0iIx7kQ 
 
 
-Obejrzyj jeszcze film mówiący o tym, do czego potrzebna jest woda oraz o 
tym, że należy ją oszczędzać   
 
 
 https://youtu.be/0Ku1GpAO3RM 
 
 
 
 
 

  
polonistyczno  - 
przyrodnicza    Dorota Kaczor  

          
           

3. Edukacja 

- Z Ćwiczenia matematycznego wykonujemy ćw. 1,2,3 s. 41 
Ćw. 1 np. – 5zł+5zł+5zł=15zł,  2zł+2zł+2zł=6zł,  5zł+2zł+1zł=8zł 
Ćw. 2 – Marek ma 15zł. (5+5+2+2+1) 
Kropka – najwięcej pieniędzy będzie miał gdy zgubi 1zł, będzie miał wtedy 
14zł,  najmniej pieniędzy będzie miał, gdy zgubi 5zł, będzie miał wtedy 10zł  
Ćw. 3 – 5, 5, 10; np. 3, 7, 10; np. 4, 6, 10; np. 10, 5, 5. 

- Ćwiczenie matematyczne s.41 
ćw. 1,2,3  Dorota Kaczor  

 matematyczna      
       



4. 
Edukacja 
techniczna 

- Zaprojektuj znak zachęcający do szanowania wody i dbania o czystość 
wody. Narysuj na kartonie zaprojektowany znak. Może to być znak na bazie 
znaków drogowych, a więc znak zakazu, nakazu, ostrzegawczy lub 
informacyjny. 
 -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. 
 
 
 


