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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 11 maja 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 
 

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: Maj jest kolorowy wykorzystania, adresy stron, linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Wiosna w pełni       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Z Podręcznika s. 9 czytamy dziecku opowiadanie Rafała Witka pt.: „Tajemnica 
zaginionej książki”.  
- Po przeczytaniu tekstu pytamy: Co chciała zrobić pani Hania na koniec zajęć? 
(poczytać książkę), Czy pani Hania mogła poczytać dzieciom książkę? (nie, bo 
okazało się, że książka zginęła), Co w związku z tym zaczęły robić dzieci? 
(zaczęły jej szukać w różnych miejscach w klasie), Czy wszystkie dzieci jej 
szukały? (nie, Maciek i Kuba nie szukali, lecz siedzieli w swojej ławce i byli 
bardzo czerwoni na twarzach), Dlaczego byli czerwoni? (wstydzili się, bo 
wiedzieli co się stało z książką), Do czego się przyznali? (że podczas, gdy się 
ganiali po klasie potrącili książkę, która spadła za regał, a oni nie potrafili jej 
wyjąć), Co na to powiedziała pani Hania? (pani pochwaliła chłopców), Dlaczego 
ich pochwaliła? (bo chłopcy przyznali się do tego co zrobili), Co jeszcze 
powiedziała? (że są odważni, bo nie każdy przyznaje się do swoich błędów lub 
złych zachowań), A Ty, czy też tak uważasz jak pani Hania? 
- Proszę przeczytać dziecku informację w zielonej ramce.  
 
- Praca w Ćwiczeniu s. 12, 13, ćw.1,2,3 
 Otwieramy Ćwiczenie s. 12, 13 i wykonujemy 
-  Ćw.1 – układamy z wyrazów zdania i zapisujemy je przy odpowiednich 

- Podręcznik s.9,  Ćwiczenie 
polonistyczne s.12,13 ćw. 1,2,3. 
 
 
 
 
 
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 
 
 
 
 
 
 
 
  Dorota Kaczor  

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


zdjęciach: 
Kwitną stokrotki. Fruwają motyle. Ptaki wysiadują jaja. 
- Ćw. 2 – do tego ćwiczenia czytamy wiersz pt.: Wiosenna łąka”, Podręcznik s. 
14. Podpisujemy obrazki wyrazami z ramki i kolorujemy: zająca, mrówkę, 
biedronkę, stokrotkę i motyla. 
- Ćw. 3 – zgodnie z poleceniem 
 
- Obejrzyj film o wiosennej łące link do filmu  
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 
 

   

Zwróć uwagę (na filmie) jaką piękną łąkę można wykonać używając materiałów 
papierniczych i naturalnych. 
  
 

 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

- Dzisiaj będziemy pracować w Podręczniku do matematyki i w zeszycie. 
Otwieramy Podręcznik s. 30 

- Ćw. 3.s. 30 – Obliczamy działania i wpisujemy prawidłowy wynik. Działania 
zapisujemy w zeszycie. 
- Ćw. 4. s. 30 – to ćwiczenie również zapisujemy w zeszycie i tak  np. 6>4, 7<9, 
10>5, 19<20, 8>7, 15<18, w okienka możemy wstawić inne pasujące liczby, 
 
- Teraz wykonamy zadanie 2 s.31. W zeszycie piszemy: 
 Zadanie 2 s. 31 
Jakiej długości jest trzeci pasek? 
 1 pasek – 17 cm 
 2 pasek – o 10 cm. krótszy od pierwszego paska 
 3 pasek – o 1 cm. dłuższy od drugiego paska 
 3 pasek - ? 
  Obliczenia: 17 – 10 = 7 (drugi pasek) 
                       7 + 1 = 8 (trzeci pasek) 
Odpowiedź: Trzeci pasek ma 8 cm. długości.  
 
Uwaga dużą literę, literę z laską do góry lub dołu piszemy w 2  kratkach, małą 
literę w 1 kratce. Zadanie proszę przepisać do zeszytu , tak jak powyżej. 
Wzory pisania zadań mamy w Kaligrafii matematycznej, proszę tam zajrzeć w 
razie problemów lub skontaktować się ze mną. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podręczni
k s. 30, 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
ćw. 3,4 s.30,ćw.2  s.31   Dorota Kaczor 



 
 
 

 
 
 
 

3.  Religia 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Otwórz podręcznik s. 108 
Posłuchaj historii o dwóch synach. – otwórz link 
https://www.biblijni.pl/Mt,21,28-32 
lub przeczytaj w Piśmie św. Mt 21,28-32 
Zastanów się : Który z synów wypełnił wolę (prośbę, polecenie ojca)? 
Pomyśl: Do którego z synów jest podobne Twoje zachowanie? 
Odsyłam do katechezy online . 
https://view.genial.ly/5eb0ff167f85d80dc7a3f90f/interactive-image-sposoby-

wypelniania-woli-

jezusa?fbclid=IwAR1TCfx7BL37h4yk7cCb26zKcI5ykXm31grHwQ8Pug6kE0K9g

4aDFTpq2BY 

Wykonaj zadania s. 109 i prześlij na moją pocztę. 
Zachęcam do modlitwy Litanią Loretańską w domu z rodziną. 
 
 

 

 
 
 
 

Podręczni

k 

 
 

    
Elżbieta 
Karczewska  

           

4. Edukacja 

- Namaluj wiosenną łąkę farbami – zdjęcie wyślij mi na maila. 
 
  - Karton, farby  Dorota Kaczor  

 plastyczna      
       

         
           

https://www.biblijni.pl/Mt,21,28-32
https://view.genial.ly/5eb0ff167f85d80dc7a3f90f/interactive-image-sposoby-wypelniania-woli-jezusa?fbclid=IwAR1TCfx7BL37h4yk7cCb26zKcI5ykXm31grHwQ8Pug6kE0K9g4aDFTpq2BY
https://view.genial.ly/5eb0ff167f85d80dc7a3f90f/interactive-image-sposoby-wypelniania-woli-jezusa?fbclid=IwAR1TCfx7BL37h4yk7cCb26zKcI5ykXm31grHwQ8Pug6kE0K9g4aDFTpq2BY
https://view.genial.ly/5eb0ff167f85d80dc7a3f90f/interactive-image-sposoby-wypelniania-woli-jezusa?fbclid=IwAR1TCfx7BL37h4yk7cCb26zKcI5ykXm31grHwQ8Pug6kE0K9g4aDFTpq2BY
https://view.genial.ly/5eb0ff167f85d80dc7a3f90f/interactive-image-sposoby-wypelniania-woli-jezusa?fbclid=IwAR1TCfx7BL37h4yk7cCb26zKcI5ykXm31grHwQ8Pug6kE0K9g4aDFTpq2BY


 
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. 
 


