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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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: Świat z lotu ptaka 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Ptasie rodziny       

1.  Edukacja 

- Dzisiaj zaczniemy od przeczytania dzieciom opowiadania z Podręcznika s. 
18, 19  pt.: „Kto puka?”. Po przeczytaniu pytamy dzieci: Co się wydarzyło 
pewnego wiosennego dnia w gnieździe sikorek? (Pani Sikorka siedziała w 
gnieździe i wysiadywała jajka, nagle usłyszała pukanie, jednak nie mogła 
zobaczyć kto to był, bo musiała siedzieć w gnieździe),  Kto przyleciał za 
chwilę? (przyleciał Pan Sikorka z dżdżownicą w dziobie, czyli obiadem dla 
Pani Sikorki i opowiedział żonie o Panu Dzięciole), Co pomyślała sobie Pani 
Sikorka? (że to pewnie pukał w drzewo Pan Dzięcioł),  Co innego mogło też 
pukać? (wykluwające się pisklęta). Co wiosną należy do obowiązków taty, a 
co do obowiązków mamy sikorki? (tata przynosi pożywienie dla mamy i 
dzieci, mama natomiast wysiaduje jajka), Czym żywią się pisklęta sikorki? 
(muchy i robaki). 
 
- Otwieramy Podręcznik s. 20, 21 i zapoznajemy się z tekstami 
informacyjnymi „Ptasie gniazda”. Poznajemy, jakie gniazda budują: 
bociany, dzięcioły, sikory, skowronki, kukułki (nie budują gniazd), łabędzie, 
jaskółki. 

 
 
 
 
 
- Podręcznik s. 18, 19, 20, 21 
Ćwiczenie polonistyczne s. 20, 21, 
22  ćw. 1,2,3,4,5. 
 
 
 
 
https://youtu.be/9qTkJ6xJtuM 
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- Ciekawostka dotycząca ptaków: Żurawie, bociany, orły, łabędzie, wrony, 
gęsi łączą się w pary na całe życie. 
 

Praca w Ćwiczeniu s. 20,21,22 ćw. 1,2,3,4,5. 
- Ćw. 1 – uzupełnij zdania – gniazdo, wysiaduje, pożywienia, głośno. 
- Ćw. 2 – Bocian zakłada gniazdo. 
- Ćw. 3 – wróbel ćwierka, kukułka kuka, wrona kracze, bocian klekocze. 
- Ćw. 4 – sikora, bocian, słowik, kukułka, wróbel, sroka. 
- Ćw. 5 – łączymy ptaka z gniazdem, kolorujemy kółka. 
 

- Obejrzyj film „Ptaki budują gniazda” 
 
https://youtu.be/9qTkJ6xJtuM 
 
 
 
  

 
 
 
 

  polonistyczna    Dorota Kaczor  

          

           

2. Edukacja 

- Otwieramy Podręcznik do matematyki s.36,37 i oglądamy ilustracje. 
- Ilustracja 1 – Która dziewczynka na dwuramiennej huśtawce waży więcej i 
po czym to można poznać? (więcej waży dziewczynka w sukience w kratkę, 
ramię huśtawki na której siedzi jest opuszczone do dołu, lżejsza osoba jest 
uniesiona do góry, Kasia jest cięższa, Ewa jest lżejsza). 
- Ilustracja niżej – na pierwszym obrazku zabawki ważą tyle samo – ramiona 
wieszaka są w linii prostej, rysunek obok – samochód jest cięższy od 
pluszowego zająca. 
- Jak nazywają się wagi z następnej strony: waga lekarska (do ważenia ludzi), 
waga laboratoryjna (do ważenia lekkich lub drogocennych rzeczy), waga 
sklepowa elektroniczna (do ważenia produktów spożywczych), waga 
szalkowa (do ważenia różnych rzeczy za pomocą odważników). 
-Podstawowym odważnikiem do odważania jest odważnik 1 kg, są też inne 
odważniki: 2 kg, 5 kg. Podręcznik s. 36,37  Dorota Kaczor  

 matematyczna 

- Obejrzyj film „Ważenie, rodzaje wag” 
- Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s. 45, ćw. 1,2,3,4 
- Ćw. 1 – np. 5 kg = 1 kg + 2 kg + 2 kg , 5 kg = 1 kg + 1 kg + 1 kg + 2 kg https://youtu.be/n4ORUCiRqgo    



- Ćw. 2 – 8 kg 
- Ćw. 3 – przyklejamy odważniki 1 kg i 2 kg, druga waga odważnik ma być 
cięższy niż cukier np. 2 kg 
- Ćw. 4 – cukierki ważą 3 kg 
 

  https://youtu.be/n4ORUCiRqgo 
- Ćwiczenie matematyczne s. 45 
ćw.1,2,3,4   

 

3. 

 W – f 
 

Gry i zabawy ruchowe na podwórku. 
Pobaw się w różne zabawy ruchowe, Możesz skorzystać z mojej propozycji: 
- „Bociany i jaskółki” – swobodnie biegamy, naśladując latanie ptaków. Na 
hasło  „Bociany” – stajemy na jednej nodze, rozkładamy ręce na boki i przez 
chwilę utrzymujemy równowagę. Na hasło „Jaskółki” – stajemy przez chwilę 
na jednej nodze, pochylamy się do przodu, odchylamy ręce od tułowia i 
unosimy wyprostowaną drugą nogę, tak aby tworzyła z tułowiem linię 
prostą. 
- „Jastrząb i kury” (możemy pobawić się z rodzeństwem) – dziecko (jastrząb) 
na sygnał wybiega z „gniazda” i chwyta inne dzieci „kury”. Jeżeli „kura” 
zdąży przysiąść i schować głowę między kolana, „jastrząb” nie może jej 
złapać. Złapane „kury” zostają „jastrzębiami” i biorą udział w chwytaniu kur. 
- Podrzucanie i chwytanie piłki. Podrzucamy piłkę coraz wyżej, dla 
utrudnienia klaszczemy w dłonie między rzutem a chwytem. 
- Pobiegaj po podwórku, możesz poskakać w  górę do przodu, na boki i do 
tyłu. 
        

 
  Dorota Kaczor 

4.   j.angielski 

S: Powtarzamy wiadomości z rozdziału 7 The weather- cz.1.  
Utrwalam słownictwo związane z pogodą 
 
*Na podstawie przerobionych tematów, wykonam zadania z zeszytu 
ćwiczeń: 
1/98 
1,2/106 
Strona 107 
 

 
 
 
  

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 
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. 

 
 
 
 


