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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 25 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: Między nami wykorzystania, adresy stron, linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Święto mamy       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Otwieramy Podręcznik na s.32,33 i opowiadamy, co widzimy na ilustracji.  
Kogo widzimy na obrazku? (dzieci, dziewczynkę i chłopca). Co robią dzieci? 
(przygotowują uroczysty poczęstunek i prezenty – książkę i roślinę w doniczce), 
Dla kogo te prezenty i poczęstunek? (dla mamy z okazji Święta Mamy).  
- Czytamy dziecku opowiadanie i pytamy: Jakie prezenty przygotowała Olga z 
bratem i tatą dla mamy z okazji jej święta? (upiekli bułeczki z dżemem, kupili jej 
album o zwierzętach w dżungli i roślinę w doniczce – bambus), O czym zawsze 
marzyła? (o podróżach i dalekiej wyprawie).  
Pomyśl, co lubi Twoja mama i jaką przyjemność możesz jej sprawić? 
Dzień Mamy już jutro (możesz porozmawiać o tym z tatą). 
 
- Wprowadzenie spółgłoski  „dż” na podstawie wyrazu „dżem”. 
  Proszę o narysowanie obrazka przedstawiającego słoik z dżemem.  Obok 
rysujemy 3 kratki, bo wyraz „dżem” ma 3 głoski. W wyrazie „dżem”, głoska „dż”  
jest spółgłoską koloru niebieskiego. Głoska „dż” jest dwuznakiem. Głoska „dż” – 
to 1 głoska, a 2 litery. 
W modelu wyrazu „dżem”, pierwszą kratkę dzielimy linią przerywaną i to jest 
nasze „dż”, kolorujemy ją na niebiesko. Możemy pokolorować pozostałe kratki:  

- Podręcznik s.32,33  Ćwiczenie 
polonistyczne s. 33,34, ćw. 
1,2,3,4,5. 
 
 
 
https://youtu.be/2MFFXt6Bdxo 
 
 
 
https://youtu.be/V82A7vhiDvA 
 
 
 
 
 
 
  Dorota Kaczor  

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://youtu.be/2MFFXt6Bdxo


e– czerwona, m– niebieska.  
Wyraz „dżem” to 1 sylaba, 3  głoski:  dż-e-m  i 4 litery: d-ż-e-m. 
- W zeszycie piszemy jedną linijkę „dż”,  jedną linijkę „Dż” i jedną wyrazu 
„dżem”. Dwuznak „dż” piszemy jak „dz” ale nad „z” stawiamy kropkę tzw. znak 
diakrytyczny . Wtedy „dz” staje się głoską  „dż”.  
- Podkreśl w opowiadaniu wyrazy z literą „dż” i je przeczytaj (dżem, dżungli, 
dżdżysty, drożdżach). Przeczytaj wyrazy z marginesu (dżem, drożdże, dżinsy, 
dżdżysty, dżdżownica). 
- Otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s.33,34 , piszemy dwuznaki „dż,Dż” oraz 
wyrazy i wykonujemy ćw. 1,2,3,4,5. 
- Ćw. 1 – dżinsy, dżem, dżokej, drożdże. 
- Ćw. 2 – dżdżownica. 
- Ćw. 3 – podkreślamy – dżokejkę, dżdżownice, dżemem, rysujemy ilustrację do 
3 zdania. 
- Ćw. 4 – Drożdże rozetrzeć cukrem i mlekiem. 
Dodać mąkę, jajka, masło i wyrabiać rękami. 
Pozostawić ciasto do wyrośnięcia. 
Formować bułeczki i nadziewać je dżemem. 
Piec w nagrzanym piekarniku. 
- Ćw. 5 – dżungla, żuraw, dżdżownica, żaba, dżudo, bagaż, dżem 
Chętni przepisują wyrazy do zeszytu. Jeśli chcesz się pochwalić, bo pięknie 
napisałeś wyrazy w zeszycie (piękne, kształtne litery dociągnięte do linijek), 
wyślij, dostaniesz ocenę. 
 
Obejrzyj film: wyrazy z dwuznakiem „dż” 
 
https://youtu.be/2MFFXt6Bdxo 
 
Obejrzyj film: dż jak dżem 
 

 
 

   
https://youtu.be/V82A7vhiDvA 
 

 
  
    

          

https://youtu.be/2MFFXt6Bdxo


2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s.56,57 ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8. 
Ćw. 1 – wg polecenia 
Ćw. 2 – Czytamy zadanie i pytamy: Co otrzymały dzieci na festynie? (każde 
dziecko otrzymało kolorową koszulkę), Ile i jakiego koloru organizatorom 
zostało koszulek? (8 czerwonych, 2 żółte i 5 białych). Ile razem koszulek 
zostało? 
8 + 2 + 5 = 15, Zostało 15 koszulek. 
Ćw. 3 – Czytamy zadanie i pytamy: Ile osób z klasy 1a brało udział w zawodach 
sportowych? (7 osób), Jaki numer startowy miała pierwsza osoba? (9), Co wiesz 
o numerach pozostałych osób? (otrzymały kolejne numery), Który numer 
otrzyma ostatnia osoba? (siódma osoba otrzyma numer 15). Pod spodem 
wpisujemy kolejne numery uczestników zawodów: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 . 
Ćw. 4 – W skarbonce ma 13zł, wyjął 5zł, 2zł, 1zł (czyli 8zł). W skarbonce zostało 
mu 5zł, mogą to być np.: 2zł, 2zł, 1zł lub inne. Narysuj te monety lub inne – 
pamiętaj, że mamy następujące monety – 1zł, 2zł, 5zł. 
Ćw. 5 – kolejność kropek: góra, prawy bok, dół, lewy bok, góra i tak dalej. 
Ćw. 6 – wg polecenia 
Ćw. 7 – Czytamy zadanie i pytamy: Ile kolorowych rybek jest w akwarium Kasi? 
(17), Ile jest rybek żółtych, ile czerwonych? (7,4), Co wiemy o rybkach 
niebieskich? (to pozostałe rybki, ale nie wiemy ile ich jest), Co mamy obliczyć w 
zadaniu? (ile jest rybek niebieskich). Kolorujemy rybki żółte i czerwone. 
Obliczamy rybki niebieskie. 
17 – 7 – 4 = 6 W akwarium jest 6 niebieskich rybek. Kolorujemy te rybki. 
Ćw. 8 – Mierzymy chodniczki: 16cm, 9cm, 10cm. 
 Pamiętaj mierzymy zaczynając od zera. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 
matematy
czne 
s.56,57, 
ćw. 
1,2,3,4,5,6
7,8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Dorota Kaczor 

3.  Religia 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Zapewne pamiętacie , że Pan Jezus umarł 
i trzeciego dnia Zmartwychwstał. Co wydarzyło się później. Przez 40 dni Pan Jezus 
ukazywał się wiele razy Apostołom. Po tym czasie Jezus wstąpił do nieba. Na 
dzisiejszej katechezie powiemy sobie o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. Wczoraj w 
niedzielę obchodziliśmy Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Pan Jezus 
przebywa w niebie, w domu swego Ojca. Każdy z nas ma tam również 
przygotowane miejsce. Otwórz link i obejrzyj katechezę. 

Podręczni

k 

 
 

    
Elżbieta 
Karczewska  



https://view.genial.ly/5ec2a5a58e243b0d5a33b22f/presentation-
wniebowstapienie-
panajezusa?fbclid=IwAR1NSmdruKIzGE730YtPJPICqDoSmrEuEtJoNB0ugjD-90gvpt-
IlZxDjp8 Wykonaj zadania z podręcznika s. 96 i 97. Zaśpiewaj piosenkę ,,Niebo jest 
w sercu mym” – podręcznik s. 96 
https://www.youtube.com/watch?v=AtRMgRiUeIA Zachęcam do modlitwy Litanią 
Loretańską w domu z rodziną. 
 
 
 

           

4. Edukacja 

- Wykonaj rysunek dla mamy. Narysuj, co chciałbyś podarować swojej mamie z 
okazji jej święta. Podaruj mamie ten rysunek i złóż życzenia.  
   Dorota Kaczor  

 plastyczna      
       

         
           

 
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. 
 
 
 


