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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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: Świat z lotu ptaka 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Skrzydlaci przyjaciele       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

--  Czytamy wczorajszy tekst z Podręcznika s. 22,23. 
 - Przypominamy z opowiadania wyrazy, które mają spółgłoskę miękką „dź”.  
Zwracamy uwagę dzieciom, że są też wyrazy, które mają głoskę miękką „Dzi, dzi”.  
„Dz, dz” zmiękczone głoską „i”. 
Podkreślamy te wyrazy w tekście (dzień, gdzieś, dzięcioł, dziób, dziobem, 
najbardziej, dziupli, dzięcioła, dziwne, dzięciołki, niedzielę, gnieździe, dziewięć, 
rodzice, wszędzie, budzi, znajdzie, dzieli, między, dzieci, dzioby, dzięciołków, będzie).  
Czytamy również wyrazy z marginesu (dzioby, dziób, dziadek, dzięcioł, dziewięć, 
dzień, dziecko, dziupla). 
- Następnie pytamy dziecko: „Co wystawiają pisklęta z dziupli w oczekiwaniu na 
pokarm? (dzioby). Gdzie siedzą pisklęta dzięcioła? (w dziupli). 
- Rysujemy w zeszycie pisklęta w gnieździe z otwartymi dziobami (tak jak w 
Podręczniku).  Obok rysujemy model wyrazu „dzioby” – 4 kratki, pierwszą kratkę 
dzielimy 2 liniami przerywanymi.  Wyraz „dzioby” to 2 sylaby dzio-by, 4 głoski - dzi-
o-b-y, a 6 liter d-z-i-o-b-y. 
Pierwsza kratka (ta z 2 liniami przerywanymi to głoska miękka „dzi”). „Dzi, dzi” to 1 
głoska, a 3 litery. „Dzi”  jest spółgłoską i kolorujemy ją na niebiesko. Możemy 
pokolorować pozostałe głoski: o- czerwona, b- niebieska, y- czerwona. 
Pod spodem piszemy linijkę głoski „Dzi” i „dzi”. W następnej linijce piszemy wyraz 
„dzioby”. 
- Dzieci czytają głośno tekst ze s.22 (duża czcionka). 
- Teraz otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s.25,26, ćw.1,2,3,4. 
- Ćw. 1 – dzia, dzie, dziu, dzió, dzio, dzią, dzię. 

- Podręcznik s.22,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
25,26 ćw. 1,2,3,4  
https://youtu.be/z0jC_nyg6r
M 
https://youtu.be/NW18vvY2b
7k  Dorota Kaczor  

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


- Ćw. 2 – dziecko, dziura, dziupla. 
- Ćw. 3 – łodzie, dzięcioł, dzioby, dziadek. 
- Ćw. 4 – dziupli, dzięcioły, dzioby, będzie. 
 
- Obejrzyj film – Ćwiczenia z dwuznakami dź, dzi 
 
https://youtu.be/z0jC_nyg6rM 
 
- Obejrzyj film o dzięciole, zwróć uwagę, jak opiekuje się młodymi 
 
https://youtu.be/NW18vvY2b7k 

   
 
 

 
 

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

  
 

 

 
 

 
  
 
  
    

          

           

2 Edukacja 

-Otwieramy Ćwiczenie matematyczne s.48,49, ćw.  
- Ćw. 1 – zszywacz i flamaster – 12 zł+2 zł= 14 zł 
3 spinacze – 1 zł+1 zł+ 1 zł= 3 zł 
ołówek i 2 linijki – 4 zł+ 3 zł+ 3 zł= 10 zł 
- Ćw. 2 – zielone – 13, czerwone – 10, niebieskie – 8 
-Ćw. 3 – żółty – 4.00, czerwony – 3.00, niebieski – 5.00 
- Ćw. 4. – Czytamy zadanie i zadajemy pytania dzieciom.  
Ilu uczniów było w klasie? (20) 
Ilu chłopców poszło do stołówki na obiad? (7) 
Ile dziewczynek poszło do stołówki na obiad? (3) 
Ilu uczniów poszło do stołówki?  
Obliczenie 7 +3= 10 
Ilu uczniów  zostało w klasie? 
20 – 10= 10 
Odpowiedź: W klasie zostało 10 uczniów. 
- Ćw. 5 – wg polecenia 
-Ćw. 6 – odejmujemy liczby na bokach trójkątów, w ostatnim trójkącie brakuje liczby 6 
 

- Ćwiczenie do matematyki 
s.48,49 ćw. 1,2,3,4,5,6.  Dorota Kaczor  



 
 
 

 
 matematyczna      

       

3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

 

- Wiosenne drzewo. Narysuj w programie Paint rysunek przedstawiający wiosenne 
drzewo. Drzewo ma mieć pień i gałęzie na gałęziach  mają się znaleźć zielone, 
wiosenne liście, mogą się na nich znajdować również kwiaty. Narysuj trawę, tło, 
chmury i słońce. Możesz  skorzystać z dołączonego filmu. Masz na nim dokładnie 
wytłumaczone, jak wykonać pracę.  
 
 
Pracę możesz wysłać  mi na maila, jeśli chcesz otrzymać ocenę. 
 
https://youtu.be/_OtYzslTf-g - Komputer  Dorota Kaczor  

    
 
 

https:
//you
tu.be/
_OtYz
slTf-g      

4.  W - f 

 - Trening dla mamy z dzieckiem. 
Obejrzyj film i ćwicz z Olą i Mają. Zaproś do ćwiczeń mamę, tatę, siostrę lub brata 
Do ćwiczeń przyda wam się piłka, taka miękka, gumowa. 
 https://youtu.be/CLFyVB_I0YU 
 
 
 

https:
//you
tu.be
/CLFy
VB_I0
YU 
 
    Dorota Kaczor 

 5. Religia    

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Na dzisiejszej lekcji poznacie historię pewnego młodzieńca, 
który poprosił swego Ojca o połowę majątku.  
Jak potoczyły się losy tego młodzieńca posłuchaj https://www.biblijni.pl/Łk,15,11-32 
Lub przeczytaj w Biblii  Łk 15,11-32, możesz również obejrzeć film 
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI 
Zobacz obrazek w podręczniku s. 114  
Jakie wydarzenie przedstawia obrazek? Pokoloruj go. 
Ojciec wybaczył synowi , gdy tego żałował, podobnie jak Bóg Ojciec wybacza grzesznikom, 
 którzy się nawrócą. 

https:
//ww
w.bibl
ijni.pl
/Łk,15
,11-
32 
 
 
 

 
 

   
Elżbieta 
Karczewska 
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Wykonaj zadanie s. 115 i 116 
Wykonane zadania prześlij na moją pocztę. 
Zachęcam do modlitwy Litanią Loretańską w domu z rodziną. 
 
 

 

https:
//ww
w.you
tube.c
om/w
atch?
v=X4v
Bkoh-
jLI 
 
podrę
cznik 
 
 
 

 

 
 

 

 

         

        

 

 

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. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI
https://www.youtube.com/watch?v=X4vBkoh-jLI

