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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 21 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: Między nami 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Między nami w klasie       

1,2  Edukacja 

-  Czytamy  tekst pt.: „Świnka” z Podręcznika s.28. 
- Po przeczytaniu tekstu pytamy: Kto jest bohaterem opowiadania? (Julka), 
Gdzie ma miejsce historia? (w klasie), Dlaczego Julka była zaniepokojona? 
(bo nie wiedziała, gdzie jest jej ukochana różowa gumka w kształcie świnki), 
Kto sprawił przykrość Julce? (Wojtek, pożyczył sobie gumkę bez pytania i 
bardzo mocno nią gumkował, i w końcu gumka stała się krótsza i brudna), 
Co można powiedzieć o Julce? (bardzo dbała o swoje przybory szkolne, ale 
dzisiaj na ławce miała okropny bałagan), Co sprawiło Julce największą 
przykrość? (to, że Wojtek wziął gumkę bez pytania), Jak oceniasz 
zachowanie Wojtka? (powinien zapytać, czy może pożyczyć gumkę), Jak 
należy obchodzić się z czyjąś własnością? (należy o nią dbać i ją szanować). 
- Czytamy dzieciom informację z niebieskiej ramki. 
- Przypomnienie nazw dni tygodnia (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 
piątek, sobota, niedziela). 
- Czytamy wiersz Podręcznik s.29 „Tydzień w szkole”. 
- Rozmowa na temat opisanych w wierszu wydarzeń. Pytamy, co się 
wydarzyło w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek? (dzieci udzielają 
odpowiedzi). 

- Podręcznik s. 28,29 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 29,30 
ćw. 1,2,3,4,5,6. 
 
 
 
https://youtu.be/b2304tGXNBg 
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- Próby czytania wiersza przez dzieci. 
Otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s. 29,30 ćw. 1,2,3,4,5,6. 
- Ćw. 1 – skreślamy wyrazy: szarej, zabrał, ogonek, wesoło. Podkreślamy 3 
zdanie. 
- Ćw. 2 – wyrazy podkreślone różową kredką- śliczna, różowa, czysta,  
Wyrazy podkreślone szarą kredką- brudna, zniszczona, nieładna. 
- Ćw. 3 – Nie biorę cudzej rzeczy bez pozwolenia.(nie piszemy w zeszycie) 
- Ćw. 4 – Dzieci grają w piłkę. Dzieci grają w piłkę nożną. 
- Ćw. 5 – Zosia skacze na skakance. Skaczę na skakance. 
- Ćw. 6 – wg polecenia 
 
- Obejrzyj film i posłuchaj piosenki o dniach tygodnia 
 
https://youtu.be/b2304tGXNBg 

  
Polonistyczno -
społeczna    Dorota Kaczor  

          
           

3. Edukacja 

- Otwieramy Ćwiczenie do matematyki s. 52,53 ćw. 1,2,3,4 
- Ćw. 1 – wg polecenia 
- Ćw. 2 – chłopiec, który stoi widzi z góry czerwony i zielony (ostatni 
obrazek), dziewczynka, która siedzi widzi przed sobą czerwony i zielony 
(obrazek pierwszy), siedzący chłopiec widzi czerwony, niebieski i zielony 
(obrazek w środku) 
- Ćw. 3 – obrazek 1 (motyle) – 5+4, obrazek 2 obok – 8+2+4, obrazek 3 
(kwiatki) – 3+1+6, obrazek ostatni – 7+2. Skreślamy działanie – 10-3+2 
- Ćw. 4 – wg polecenia 
 Ćwiczenie s.52,53 ćw. 1,2,3,4  Dorota Kaczor  

 matematyczna      
      

 4. 
Edukacja 
techniczna 

Wykonaj samolot z papieru. Możesz skorzystać z podpowiedzi na filmie 
https://youtu.be/InBZ2ySQAWk 
Wykonaną pracę wyślij mi na maila. 

https://youtu.be/InBZ2ySQAWk 
kartka papieru  Dorota Kaczor 

           

 

https://youtu.be/InBZ2ySQAWk
https://youtu.be/InBZ2ySQAWk


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. 
 
 
 
 

 
 

 

 


