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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 maja 2020 roku - PIĄTEK 
 

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: Oszczędzamy wodę       

1.  Edukacja 

- Dzisiaj zaczniemy od ćwiczenia głośnego czytania. Spróbujcie przeczytać 
głośno tekst o koziołku (duża czcionka), Podręcznik s. 6. 
- W dalszej części zajęć będziemy zajmować się tematem związanym z 
wodą. 
Najpierw przypomnijmy sobie w jakiej postaci może być woda. Woda 
występuje w  3 stanach skupienia: jako płyn, jako stan stały (lód, szron, 
grad, śnieg), jako gaz (np. para wodna wydobywająca się z czajnika, czy z 
ust podczas mówienia). 
- Obejrzyj film o stanach skupienia wody, link do filmu obok  
 

- Otwieramy Podręcznik s.8 i zapoznajemy się z tekstem „Wędrówka kropli 
wody”. Opowiadamy co dzieje się z kroplą wody (najpierw jest w chmurze; 
kiedy w chmurze jest już bardzo dużo kropel wody i jest ona ciężka, zaczyna 
padać deszcz; następnie krople wody (deszcz) spadając z chmur opadają na 
ziemię, rośliny, zbiorniki wodne). Co się dalej dzieje z kroplami wody? (np. 
wraz z wodą w rzekach płyną do morza lub są wypijane przez zwierzęta, a 
niektóre z nich parują i znów odlatują w chmury a potem znów z chmury 
spadają i tak dalej). 

 
 
 
 
 
- https://youtu.be/jtaoh-fOCOk 
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- Obejrzyj film Cykl hydrologiczny, link do filmu obok  
 
- W którym momencie swojej wędrówki kropla wody jest najbardziej 
widoczna, a kiedy prawie jej nie widać? (najbardziej widoczna jest w postaci 
płynnej, najmniej widoczna w postaci pary wodnej). 
- Zastanów się, dlaczego ludzie powinni oszczędzać wodę? (jest jej już coraz 
mniej). Czy wiesz w jaki sposób możemy oszczędzać wodę? (nie wylewamy 
jej bez potrzeby). 
- Wykonujemy teraz z Ćwiczenia s. 10, 11 ćw. 1,2 (bez kropki),3 (bez drugiej 
kropki),4  
Ćw. 1 – uśmiech – obrazek 2 i 4, smutna mina – obrazek 1 i 3, 
Ćw. 2 – wg polecenia, bez kropki, 
Ćw. 3 – źródło, rzeka, jezioro, uzupełniamy zdanie, nie wykonujemy 2 
kropki, 
Ćw. 4 – wg polecenia 
 

 

https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8 

  polonistyczna  

- Ćwiczenie s. 10, 11 ćw.1,2( bez 
kropki), 3 (bez drugiej kropki), 4 
- Podręcznik s. 8  Dorota Kaczor  

          

           

2. Edukacja 

Liczymy w zakresie 20.  
- Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s.42 ćw. 1,2,3. 
Ćw. 1 – obliczamy działania wyniki zapisujemy nad działaniami i 
porównujemy za pomocą znaków: <,>,= 
Ćw. 2 – wg polecenia 
Ćw. 3 – uzupełniamy muszlę ślimaka kolejnymi liczbami od 1 do 16 i 
kolorujemy wg kodu.   Dorota Kaczor  

 matematyczna 

 
Stronę 42 z ćwiczenia matematycznego proszę mi odesłać na maila w 
postaci zdjęcia.     

   
- Ćwiczenie matematyczne s. 42 
ćw. 1,2,3.   

 3.  W – f - Zatańcz z prowadzącą  na filmie link obok   Dorota Kaczor 



  Taniec „Sałatka owocowa z polewą czekoladową”        https://youtu.be/Vkiw9i_mQSo 

4.   j.angielski 

S: Poznajemy nowe określenia zjawisk pogodowych.  
Poznaję słowa związane z różnymi typami pogody. 
Hot-gorąco 
Cold-zimno 
Warm-ciepło 
Wet- mokro 
Foggy-mgliście 
 
*Posłucham nagrania z zadania 1/84 podręcznik i spróbuję powtórzyć 
https://cutt.ly/SyzN7ec 
*Narysuję w zeszycie obrazki przedstawiające podane typy pogody( 
możesz wzorować się na obrazkach zamieszczonych na Classroom lub je 
wydrukować i z nich skorzystać) 
*Wykonam zadania w zeszycie ćwiczeń; 
1,2/102 
3,4/103 
*poćwiczę słownictwo z dzisiejszej i poprzedniej lekcji grając w gry 
online 
https://wordwall.net/pl/resource/512914/weather 
W tej formie należy przenosić obrazki i dopasować je do odpowiednich 
słówek, na koniec wcisnąć prześlij odpowiedzi, aby zobaczyć czy 
ćwiczenie wykonane jest poprawnie. 
 
 

 
 
 
  

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 

https://cutt.ly/SyzN7ec
https://wordwall.net/pl/resource/512914/weather


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. 

 
 
 


