
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl  
 
 

 
 

KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 14 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: Maj jest kolorowy 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Życie w ulu       

1.  Edukacja 

-  Czytamy  tekst pt.: „W szkole dla pszczółek” z Podręcznika s. 16. 
- Po przeczytaniu tekstu pytamy: Czego pszczoły dowiedziały się w szkole? 
(że są zdolne, zbierają z kwiatów nektar i robią z niego miód, przenoszą też 
pyłek i zapylają kwiaty, dzięki temu powstają owoce), Jak pszczółki chciały 
pokazać, że są pożyteczne? Co robiły? (która z nich przyniesie najwięcej 
nektaru, tańczyły radośnie w słońcu). 
- Co to znaczy „pracowity jak pszczółka”? (pszczoły są bardzo pracowite – 
zbierają nektar, zapylają kwiaty, robią miód, cały czas pracują. Jeśli ktoś jest 
pracowity, nie leni się, nie odkłada pracy na inny czas, to o takiej osobie 
mówimy, że jest „pracowity jak pszczółka”). 
- Spróbujcie teraz przeczytać to opowiadanie. 
- Patrzymy teraz na stronę 17 w Podręczniku. 
- Czytamy tekst „Życie w ulu”. Po przeczytaniu pytamy: Jaką rolę pełni 
królowa? (znosi jajeczka), Co robią robotnice? (najmłodsze robotnice 
opiekują się pszczelimi dziećmi, starsze budują woskowe plastry albo 
przynoszą pokarm do ula),  Kto jest największym wrogiem pszczół? 
(szerszeń),  Co on robi? (napada na robotnice, zabija je i zanosi do swoich 
gniazd na pokarm dla swoich larw). 

- Podręcznik s. 16,17 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 19 
ćw. 1,2 
 
 
 
https://youtu.be/LMLSxZJTNnE 
 
 
https://youtu.be/PX8JKShqt9c 
 
https://youtu.be/osAR2QTZfs8 
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- Jak nazywa się hodowca pszczół? (pszczelarz). 
-  Wykonaj z Ćwiczenia polonistycznego ćw. 1,2 s. 19 
 - Ćw. 1 – 1 (3), 2 (2), 3 (1) i wklejamy z wyklejanki odpowiednie wypowiedzi. 
-  Ćw. 2 – wg polecenia. 
 
- Teraz obejrzyj filmy o pszczołach 
 
https://youtu.be/LMLSxZJTNnE 
 
https://youtu.be/PX8JKShqt9c 
 
https://youtu.be/osAR2QTZfs8 

  polonistyczna    Dorota Kaczor  
          
           

2. Edukacja 

- Sianokosy – poznanie pracy rolnika na łące. Rozmowa na temat znaczenia 
łąk  w hodowli zwierząt. Pytamy: Dlaczego rolnicy mają łąki? (na łące rośnie 
trawa, która jest pokarmem niektórych zwierząt hodowlanych), Jakie 
zwierzęta wypasają na łąkach? (krowy, owce, kozy, konie), Co te zwierzęta 
jedzą zimą? (siano, które jest ususzoną trawą).  
- Co to są sianokosy? (koszenie trawy na siano i jego suszenie. Dawniej 
koszono trawę kosami, obecnie kosiarkami. Zebrane siano zwożono do 
gospodarstw i przechowywano w stodołach. Zimą siano jest pokarmem dla 
zwierząt hodowlanych (krowy, kozy, owce, konie). 
 
- Wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s. 18, ćw. 5,6 
- Ćw. 5, 6 kolejność czynności rolnika – kosi, grabi, ustawia, zwozi 

- Ćwiczenie polonistyczne s.18 
ćw. 5,6  Dorota Kaczor  

 przyrodnicza      
      

 4. 
Edukacja 
matematyczna 

- Otwieramy Podręcznik do matematyki s. 35, zad. 1,2 
- Zapoznajemy się z zadaniem 1 s. 35 
W zeszycie zapisujemy zakupy Zosi, Julka i Kasi: 
Zosia – 10zł + 5zł+ 5zł = 20zł 
Julek – 10zł + 6zł + 4zł = 20zł 
Kasia np. – 5zł + 5zł + 6zł + 4zł = 20zł  można podać inną propozycję, 
propozycji nie trzeba rysować 
- Zadanie 2, ustnie układamy treść zadania, obliczenie zapisujemy w Podręcznik s. 35, zad. 1,2  Dorota Kaczor 

https://youtu.be/LMLSxZJTNnE
https://youtu.be/PX8JKShqt9c


zeszycie. 
Np. Mama kupiła zestaw serków waniliowych za 10zł. Dokupiła jeszcze 1 
serek waniliowy za 3zł i 1 serek truskawkowy za 4zł. Ile złotych mama 
zapłaciła za wszystkie serki? 
    10zł + 3zł + 4zł = 17zł 
- Kropka, spróbuj ułożyć ustnie treść zadania do działania Lenki. 

5.  
Edukacja 
techniczna  

- Z plasteliny ulep pszczołę, jeśli nie masz plasteliny narysuj. Zdjęcie pracy 
wyślij mi na maila. Plastelina    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. 
 
 
 
 

 


