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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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: Między nami 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Między nami w domu       

1.  Edukacja 

- Czytanie tekstu z Podręcznika s.30,31 lub wysłuchanie ( link do bajki niżej) 
 Po przeczytaniu pytamy: Kto jest bohaterem opowiadania? (mama, 
księżyc), O jakiej porze to się dzieje? (w nocy), Dlaczego księżyc 
popłakiwał? (bo obtłukł sobie rożek), W jaki sposób mama naprawiła 
księżyc? (zagniotła ciasto, z tego ciasta ulepiła rożek i przyprawiła mu w 
miejscu brakującej części, potem wzięła parę skórek pomarańczowych i 
tymi skórkami, jak plastrem przylepiła ciasto do księżyca), Czy można 
naprawić księżyc? (nie, to tylko może się  wydarzyć  w bajkach, jest to tylko 
sytuacja fantastyczna). 

- Jakie inne fantastyczne elementy można zauważyć w tym opowiadaniu? 
(smutna mina księżyca, łzy płynące z jego oczu, opuszczenie się księżyca w 
dół, zaczepienie rogiem o wysoką wieżę i obtłuczenie rożka, rozmowa 
księżyca z mamą), Jakie realistyczne elementy są w opowiadaniu? (świecący 
księżyc w nocy). 
- Otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s.31,32 ćw. 1,2,3,4. 
- Ćw. 1 – 1- Księżyc zaczepia rożkiem o wieżę.  2- Księżyc skarży się mamie. 
3- Mama robi ciasto.  4- Naprawiony księżyc wraca na niebo (rysujemy do 
tego zdania rysunek w ramce) 
-Ćw. 2 – pierwsze zdanie znak zapytania, drugie – kropka, trzecie znak 
zapytania, czwarte – kropka. 

 
 
 
 
 
- Podręcznik s. 30,31 
Ćwiczenie polonistyczne s. 31,32  
ćw. 1,2,3,4. 
 
 
 
https://youtu.be/i-hbBKSv_uE 
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- Ćw. 3 – To moi rodzice. To moja babcia i mój dziadek. To moje 
rodzeństwo. 
- Ćw. 4 – mamusia, mama, mamcia, mamunia 
tatuś,  tata 
babcia, babunia 
dziadek, dziadunio, dziadziuś 
 
 

Możesz wysłuchać tej bajki. Link do bajki  
https://youtu.be/i-hbBKSv_uE 
 
 
 
 
  

 

  polonistyczna    Dorota Kaczor  

          

           

2. Edukacja 

- Otwieramy Ćwiczenie do matematyki s.54,55 ćw. 1,2,3,4,5,6,7.  
- Wykonujemy po kolei ćwiczenia. 
- Ćw. 1 – bilet dla dorosłych – 15 zł, bilet dla dzieci 7 zł. 
Mama – 15zł, tata – 15zł, Kinga – 7zł, razem – 37zł, rodzinie wystarczy 
pieniędzy na zakup biletów 
- Ćw. 2 – czytamy zadanie i je analizujemy. Pytamy: Ile jest na parkingu 
miejsc parkingowych? (13), Ile autokarów przyjechało na parking rano? (7), 
Ile przyjechało potem? (3), Ile miejsc parkingowych zostało zajętych? 
(7+3=10, pokolorować 10 miejsc parkingowych), Ile zostało wolnych miejsc? 
(13-10=3). Zostały 3 miejsca wolne. 
-Ćw. 3 – wg polecenia 
-Ćw. 4 – Marek ma w skarbonce 10zł. Do 10zł dołożył 5zł. Ile ma teraz 
pieniędzy? (ma teraz 15zł).  Mógł dołożyć następujące monety: 2zł, 2zł, 1zł 
lub 2zł, 1zł, 1zł, 1zł. 
-Ćw. 5 – Do ustawienia zostało jej 5 książek. 
-Ćw. 6, 7 – wg polecenia 
   Dorota Kaczor  

 matematyczna      



   
- Ćwiczenie matematyczne s. 
54,55  ćw.1,2,3,4,5,6,7   

 

3. 

 W – f 
 

Trenuj w domu razem z Andrzejem, do ćwiczeń potrzebna Ci będzie piłka. 
   https://youtu.be/CEyba0BvBUE     

https://youtu.be/CEyba0BvBUE 
  Dorota Kaczor 

4.   j.angielski 

S: Sprawdzamy wiedzę i umiejętności z rozdziału 7.   
*Wykonam kartę pracy zamieszczoną na Classroom. Wykorzystam 
znajomość słownictwa z ostatnich lekcji związanych z warunkami 
pogodowymi.  
Termin: do 29 maja 
 

 
 
 
  

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. 

 
 
 
 
 


