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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 12 maja 2020 roku - WTOREK 
 

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: Jedziemy na majówkę       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

-Rozmowa z dziećmi na temat wyrażenia „majówka”. 
- Jaki wyraz ukrył się w słowie „majówka”? (nazwa miesiąca „maj”) 
- Czy wiecie co to jest „majówka”? (wyjazdy z rodziną na piknik, poza miejsce 
zamieszkania, można pojechać rowerem lub autem), Dokąd można pojechać na 
„majówkę”? (na łąkę, nad jezioro, na leśną polanę), Co zabieramy ze sobą? (koce, 
jedzenie, gry planszowe, przybory do gier sportowych), Co robimy na „majówce”? 
(bawimy się, rozmawiamy, jemy, gramy, czytamy, odpoczywamy), Jak należy się 
zachować? (nie śmiecimy, nie przeszkadzamy innym, ludziom i zwierzętom). 
- Teraz czytamy dzieciom opowiadanie z Podręcznika s. 10, 11. 
Po przeczytaniu pytamy: Dokąd pojechała na majówkę Ewa z mamą? (do cioci Anieli, 
do Niegowa), Dlaczego mama zwlekała z wyjazdem do Niegowa? (czekała na 
odpowiednią pogodę), Jaka była pogoda w dniu wyjazdu? (było ciepło, świeciło 
słońce i było niebieskie niebo), Z kim tak bardzo chciała się spotkać Ewa? (z małą 
Anią, chciała tez zobaczyć nowego konia), Dokąd poszli wszyscy następnego dnia? 
(nad rzekę, niedaleko rzeki nowy koń skubał trawę), Dlaczego mama zawołała 
dziewczynki? (bo łąka była podmokła), Co to znaczy, że łąka jest podmokła? (jest to 
teren wilgotny, mokry, zawierający dużo wody), Jakie kwiaty rosną na podmokłym 
terenie? (kaczeńce, niezapominajki). 
 
- Wprowadzenie spółgłoski miękkiej „ń” na podstawie wyrazu „koń”. 
Ustalamy, jak nazywa się zwierzę, które chciała zobaczyć Ewa - koń.  Proszę o 
wklejenie obrazka z literą „ń”, jeśli nie ma to proszę narysować konia. Obok 
rysujemy 3 kratki, bo wyraz „koń” ma 3 głoski. W wyrazie koń, głoska „ń” jest na 

- Podręcznik s.10,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
14,15 ćw. 1,2,3 (bez kropki) 
 
https://youtu.be/EKHPd6hpN
Vw  Dorota Kaczor  
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końcu wyrazu i jest spółgłoską koloru niebieskiego. Możemy pokolorować pozostałe 
kratki: k – niebieska, o – czerwona.  
Wyraz „koń” to 1 sylaba:  koń,  3 głoski:  k-o-ń  i 3 litery: k-o-ń. 
- W zeszycie piszemy jedną linijkę „ń”,  oraz jedną linijkę wyrazu „koń”. Literę „ń” 
piszemy jak „n” ale nad nią stawiamy kreskę tzw. znak diakrytyczny . Wtedy „n” 
staje się głoską miękką „ń”.  
Głoska i litera „ń” występuje w wyrazach tylko w środku lub na końcu. Nigdy nie ma 
jej na początku. 
Jutro poznamy zmiękczenie „n” przez literę „i”.  
- Podkreśl w opowiadaniu wyrazy z literą „ń” i je przeczytaj. 
 
- Obejrzyj film, w jakich wyrazach występuje litera „ń” 
https://youtu.be/EKHPd6hpNVw 
 
- Teraz otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s. 14,15, ćw. 1,2,3 (bez kropki) 
Najpierw piszemy literę „ń” i wyrazy, a potem ćwiczenia. 
Ćw. 1 – wklejamy obrazki i podpisujemy: dłoń, bańki, budyń. 
Ćw. 2 – „ń” w środku: łańcuch, słońce, kaczeńce; „ń” na końcu: pień, grzebień, koń. 
Ćw. 3 (bez kropki) – wybieramy z ramki 1 wyraz, który pasuje do zdań i wpisujemy w 
puste miejsce, do każdego zdania pasują 2 wyrazy. 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

1 kwi 2020, 12:48 (4 dni 
temu) 

  
 

 

 
 

 
  
 
  
    

          

           

2 Edukacja 
- Mierzymy kredki i liczymy w zakresie 20. 

- Otwieramy Podręcznik do matematyki s. 32,33,34 i omawiamy ilustrację, w  jaki 
- Podręcznik s. 32,33,34 
Ćwiczenie do matematyki  Dorota Kaczor  

https://youtu.be/EKHPd6hpNVw


sposób i za pomocą jakich narzędzi dzieci mierzą wzrost, wysokość zabawek, długość 
pudełka, wysokość dziewczynki (linijka, metrówka, wieża z klocków, miara wzrostu), 
Która z tych miar jest niedokładna? (wieża z klocków). Ze strony 34 odczytaj długości 
kredek oraz wykonaj ustnie pozostałe polecenia. 
-  Z Ćwiczenia matematycznego s. 43 wykonujemy ćw. 1,2,3 zgodnie z poleceniami. 
Ćw. 1 – mierzymy długość kredek i wpisujemy wyniki: 4 cm., pamiętaj mierzymy 
zaczynając od liczby 0 na linijce. 
Ćw. 2 – 16 cm., kropka wg polecenia. 
Ćw. 3 – wg polecenia (hasło: wiosna) 
 
 
 

 

s.43. 

 matematyczna      

       

3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

 

- Na łące. Narysuj w programie Paint rysunek przedstawiający wiosenną łąkę. Na 
łące mają się znaleźć kwiaty. Jeśli chcesz możesz narysować jeszcze Panią Wiosnę, 
ale  tylko jeśli chcesz. Skorzystaj z informacji w Ćwiczeniu z informatyki s.42,43. 
Skorzystaj również z filmu. Masz na nim dokładnie wytłumaczone, jak wykonać 
pracę. Jeśli nie potrafisz wykonać pracy według wskazówek z Ćwiczenia lub filmu, 
wykonaj tak, jak potrafisz. 
 
https://youtu.be/wZqJN8XzX6s 
 
Pracę wyślij mi na maila. 
 - Komputer  Dorota Kaczor  
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4.  W - f 

 - Pobaw się na świeżym powietrzu, na podwórku lub w ogrodzie z osobą dorosłą, siostrą 
lub bratem. 
Polecam zabawy: 
- W chowanego. Jedna osoba liczy np. do 30 w wybranym miejscu. W tym czasie 
pozostałe osoby chowają się na terenie. Po doliczeniu do 30 szukający zaczyna 
wypatrywać schowanych. Gdy kogoś zobaczy, podbiega do miejsca, gdzie liczył i 
zaklepuje zobaczoną osobę. Można się też samodzielnie zaklepać.  
- Zabawa w Ciepło-zimno:  ukrywamy jakiś przedmiot. Szukający porusza się za pomocą 

Podw
órko, 
ogród 
 
 
    Dorota Kaczor  



słów, ciepło lub zimno. Ciepło, gdy zbliża się do przedmiotu, zimno, gdy się oddala. 
- Gra w klasy. Można pole do gry narysować patykiem na ziemi lub ułożyć sznurek na 
trawie. 
- Baba Jaga patrzy! Jedna osoba jest Babą Jagą i staje w wyznaczonym miejscu. Pozostali 
stoją w ustalonej odległości. Baba Jaga odwraca się tyłem do pozostałych i mówi: „Raz, 
dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!” (podbiegamy wtedy do niej), gdy  odwraca się przodem do 
pozostałych, oni zastygają w miejscu. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do Baby Jagi i 
wtedy ją zmienia. 
- Pobaw się też w inne zabawy, w jakie chcesz. 
   Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zabawy! 
 
 
 

5. Religia    

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Już wkrótce 18 maja , będziemy obchodzić urodziny świętego Jana Pawła II. Kim był Jan Paweł II  
dowiecie się otwierając poniższy link. Po otwarciu linku klikamy na okienko z paluszkiem 
 (prawy górny róg) . Po zakończeniu piosenki, filmu, zadania, zamykamy dodatkowe okno i  
wracamy do katechezy. Strzałką z prawej strony przechodzimy dalej. 
https://view.genial.ly/5eb7fcee639bfa0d0fdc46e7/social-square-post-jak-lolek-zostal-papiezem?fbclid=IwAR0-t9-I7cfMQm55QwxGcSJ4Xtjs08OL4JNEp6QkE5ixZHT7M45PDveNX3Y 
Po dokładnym zapoznaniu się z katechezą na pewno poradzicie sobie z zadaniami w podręczniku. 
1.Zadania do wykonania z podręcznika   s 138,139, 140 ( zadanie z pracy domowej tylko dla  
chętnych) 
Wykonane zadania proszę przesłać na pocztę. 
Zachęcam do modlitwy Litanią Loretańską w domu z rodziną. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://view.genial.ly/5
eb7fcee639bfa0d0fdc4
6e7/social-square-post-
jak-lolek-zostal-
papiezem?fbclid=IwAR0
-t9-
I7cfMQm55QwxGcSJ4X
tjs08OL4JNEp6QkE5ixZ
HT7M45PDveNX3Y 
 

   
Elżbieta 
Karczewska 

         

        

 

 

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 Narodowe j 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. 
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