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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 18 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: Świat z lotu ptaka wykorzystania, adresy stron, linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Ptasi koncert       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Otwieramy Podręcznik na s.22,23 i opowiadamy, co widzimy na ilustracji, 
(wiosenny las). Co dzieje się wiosną w lesie? (las jest pełen ptaków i dźwięków).  
Z Podręcznika s. 22 i 23 czytamy dziecku opowiadanie. Po przeczytaniu pytamy: 
Jakie ptaki było słychać w lesie? (wilgi, sikorki, kukułki, dzięcioły, słowiki), Co 
dzieje się w dziupli dzięcioła? (wykluły się pisklęta, rodzice przynoszą im do 
jedzenia tłuste robaki), Jak w opowiadaniu są nazwane dźwięki wydawane 
przez ptaki? (gwizdy i trele, szczebiot, kukanie, stukanie, śpiew). 
 
- Wprowadzenie spółgłoski miękkiej „dź” na podstawie wyrazu „dźwig”. 
  Proszę o wklejenie obrazka z literą „dź”, jeśli nie ma to proszę narysować 
dźwig (rysunek jest w ćwiczeniu).  Obok rysujemy 4 kratki, bo wyraz „dźwig” ma 
4 głoski. W wyrazie „dźwig”, głoska „dź”  jest spółgłoską koloru niebieskiego. 
Głoska „dź” jest dwuznakiem zmiękczonym przez kreseczkę, którą piszemy nad 
„z”. Głoska „dź” – to 1 głoska, a 2 litery. 
W modelu wyrazu „dźwig”, pierwszą kratkę dzielimy linią przerywaną i to jest 
nasze „dź”, kolorujemy ją na niebiesko. Możemy pokolorować pozostałe kratki: 
w – niebieska, i – czerwona, g– niebieska.  
Wyraz „dźwig” to 1 sylaba, 4  głoski:  dź-w-i-g  i 5 liter: d-ź-w-i-g. 
- W zeszycie piszemy jedną linijkę „dź”,  jedną linijkę „Dź” i jedną wyrazu 

- Podręcznik s.22,23  Ćwiczenie 
polonistyczne s. 23,24, ćw. 
1,2,3,4. 
 
 
https://youtu.be/sEN2qcFi1Zc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dorota Kaczor  
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„dźwig”. Dwuznak „dź” piszemy jak „dz” ale nad „z” stawiamy kreskę tzw. znak 
diakrytyczny . Wtedy „dz” staje się głoską miękką „dź”.  
Jutro poznamy zmiękczenie „dz” przez literę „i”.  
- Podkreśl w opowiadaniu wyrazy z literą „dź” i je przeczytaj. 
- Otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s.23,24 , piszemy dwuznaki „dź,Dź” oraz 
wyrazy i wykonujemy ćw. 1,2,3,4. 
- Ćw. 1 – dźwig, niedźwiedź. 
- Ćw. 2 – dźwigi, dźwiga, dźwięki. 
- Ćw. 3 – dzięcioł – stuk-puk!, kukułka – kuku,kuku!, pisklęta – pii,pii!, chłopiec 
–  hop,hop!. 
- Ćw. 4 – Las jest pełen wspaniałych dźwięków.  
 
 
- Posłuchaj wiersza J. Tuwima pt.: „Ptasie radio” i obejrzyj filmik. 

   
 https://youtu.be/sEN2qcFi1Zc 
 

 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

- Otwieramy Ćwiczenie do matematyki s. 46,47 
Ćw. 1 – Analizujemy zadanie i zadajemy pytania: Ile rodzajów kwiatów było w 
kwiaciarni? (3), Jakie to kwiaty? (tulipany, żonkile, frezje), Ile kosztuje 1 
tulipan? (4 zł), Ile kosztuje 1 żonkil? (3 zł), Ile kosztuje 1 frezja? (2 zł). 
Pierwsza kropka – Przyglądamy się z jakich kwiatów składał się bukiet, który 
tata kupił mamie (2 tulipany, 2 żonkile, 1 frezja), obliczamy cenę bukietu i 
zapisujemy obliczenie: 
4 + 4 + 3 + 3 +2 = 16 
Nie wykonujemy drugiej kropki. 
- Ćw. 2 – dodajemy liczby na ścianach trójkątów, w ostatnim trójkącie brakuje 
liczby 1. 
- Ćw. 3 – 10 zł + 10 zł  
                 5 zł + 5 zł + 5 zł + 5 zł 
                 10 zł + 5 zł + 2 zł + 2 zł + 1 zł 
Można zapisać swoje propozycje. 
- Ćw. 4 – 12 + 6 = 18 
- Ćw. 5 – wg polecenia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 
matematy
czne 
s.46,47, 
ćw. 1,2,3,4 
 
 

 
 
 
 
 
 
,5 
 
   Dorota Kaczor 



 
 
 
 

3.  Religia 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Dzisiaj 18 maja. Pamiętacie jaką obchodzimy dzisiaj rocznicę? (mówiliśmy o tym na 
ostatniej katechezie). 
Zachęcam do modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.  
1.Dzisiaj powiemy sobie o pewnych słowach, które często pomagają nam w 
kłopotliwych sytuacjach. 
2. obejrzyj obrazki w podręczniku s. 112 i zastanów się, które wyrazy podane w 
okienkach na dole pasują do przedstawionych sytuacji. Wykonaj zadanie wpisując 
słowa w linie  w odpowiedniej kolejności. 
3. Wysłuchaj fragment Ewangelii klikając poniższy link lub przeczytaj Łk, 19,1-10 
 https://www.biblijni.pl/Łk,19,1-10 
4. Wykonaj zadanie na s. 113  
5. Posłuchaj piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY 
6. Wykonaj zadanie z pracy domowej s. 113 
Pozdrawiam! 
 
 
 
 

Podręczni

k 

 
 

    
Elżbieta 
Karczewska  

           

4. Edukacja 

- Obejrzyj film „Malowane ptaki” – przyjrzyj się ptakom malowanym przez 
Antoniego Janusza Wojnarowskiego i posłuchaj odgłosów wydawanych przez 
ptaki. 
 
 https://youtu.be/2MHjGzn-WnU https://youtu.be/2MHjGzn-WnU  Dorota Kaczor  

 plastyczna      
       

         
           

https://www.biblijni.pl/Łk,19,1-10
https://www.youtube.com/watch?v=xd6Dayh6KcY


 
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. 
 
 


