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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 26 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: Między nami 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Trudne wybory       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

- Przypomnienie tekstu z dwuznakiem „dż”. Dzieci czytają wczorajszy tekst z 
Podręcznika s. 32,33 (cały lub połowę, który jest napisany grubą czcionką). 
  
-Próba wyjaśnienia pojęcia „nagła sprawa” (coś bardzo pilnego, czego nie możemy 
odłożyć na później).  
- Czytamy tekst z Podręcznika s. 34 „Nagła sprawa” (tekst mogą przeczytać dzieci lub 
wysłuchać z dołączonego linka – link do tekstu niżej).  Po przeczytaniu lub 
wysłuchaniu tekstu pytamy: Kto występuje w opowiadaniu? (mama, tata, Gabrysia), 
Gdzie ma miejsce opisana historia? (w domu Gabrysi), Co się wydarzyło w rodzinie 
Gabrysi? (zepsuła się pralka), Jak próbowano rozwiązać problem? (tata najpierw 
sam próbował zreperować pralkę, a potem wezwał mechanika), Czy udało się 
naprawić pralkę? (nie), Jak poradzili sobie domownicy bez pralki? (musieli prać 
swoje rzeczy ręcznie), Jaka decyzja zapadła w związku z zepsutą pralką? (trzeba 
kupić nową pralkę i przełożyć zakup roweru dla Gabrysi), Jak zareagowała Gabrysia 
na taką decyzję? (uśmiechnęła się i zapytała kiedy pójdą po nową pralkę), Co sądzisz 
o zachowaniu Gabrysi? (Gabrysia zachowała się bardzo odpowiedzialnie, 
zrezygnowała z przyjemności na rzecz tego, co jest niezbędne w domu), Co było tą 
„nagłą sprawą”? (zakup pralki, której nie można odłożyć na później). 
- Patrzymy na s.35 i czytamy dialog – rozmowę w sklepie dotyczącą kupna pralki.  
Przypomnij sobie , jakich słów używamy, gdy wchodzimy do sklepu, lub w nim 
jesteśmy (dzień dobry, proszę, poproszę, dziękuję, do widzenia). 
- Wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s. 35 ćw. 1,2. 
-Ćw. 1 – daje – nie daje, płaci – nie płaci  

- Podręcznik s.34,35 
 
 
 
https://youtu.be/kOrhs6zzP
Ak 
 
 
 
 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
35 ćw. 1,2.  
  Dorota Kaczor  

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


Piszemy w zeszycie ułożone zdanie: Tata nie kupuje roweru. 
- Ćw. 2 – wybiera, odbiera, zbiera, nabiera 
odjeżdża, wyjeżdża, zjeżdża, przyjeżdża 
- kropka – Olga wybiera drożdżówkę z makiem. 
Krzyś przyjeżdża do nas w niedzielę. 
 
Link do tekstu 
https://youtu.be/kOrhs6zzPAk 
 

    

 
 

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

  
 

 

 
 

 
  
 
  
    

          

           

2 Edukacja 

-Otwieramy Podręcznik do matematyki  s. 40, 41. 
Oglądamy ilustrację na s. 40 i przyglądamy się na naczynia, do których nalano tę samą 
ilość wody czyli 1 litr. O tym, że w tych naczyniach jest litr wody można sprawdzić 
wlewając ją do litrowej butelki. A teraz zobacz do ilu szklanek można rozlać wodę z 
litrowej butelki (do 4). Możesz to sprawdzić i wykonać takie doświadczenie jak Adam. 
Pamiętaj 1 litr to podstawowa jednostka pojemności i zapisujemy w skrócie: 1 l 
Obejrzyj film na ten temat (link do filmu niżej). 
- Teraz wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s. 58,59 ćw. 2,3,4,5,6,7,8,9. 
- Ćw. 2 – 5 l + 5 l + 6 l = 16 l   (przy liczbach zapisujemy literę „l”. 

- Ćw. 3 – czerwony – 3 l, żółty – 7 l, zielony – 10 l  
- Ćw. 4 – 12 l + 8 l = 20 l 
-Ćw. 5 – zważyć przy pomocy wagi 
- Ćw. 6 – np. 7 l i 10 l, 10 l i 5 l i 2 l, i inne, zadanie ma kilka rozwiązań 
- Ćw. 7 -  13 = 4+3+6, 15 = 6+3+6, 11 = 5+1+5, 12 = 4+2+6, 18 = 6+6+6, 14 = 5+5+4 
- Ćw. 8 – dodajemy liczby, jak pokazują strzałki 
- Ćw. 9 – wg. polecenia 
 

- Ćwiczenie do matematyki 
s.58,59 ćw. 2,3,4,5,6,7,8,9.  Dorota Kaczor  

 matematyczna 
Link do filmu „Mierzenie objętości wody” 
 https://youtu.be/mWCMbxqI_E8 - Podręcznik s. 40,41    

   https://youtu.be/mWCMbxqI    



_E8 

3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

 

- Dzisiaj Dzień Mamy. Narysuj w programie Paint piękny bukiet kwiatów dla swojej 
mamy. 
 
 - Komputer  Dorota Kaczor  

           

4.  W - f 

 - Terenowa zabawa to fajna sprawa – zajęcia na świeżym powietrzu. 
Wychodzimy na podwórko i rozgrzewamy się: maszerujemy w miejscu, następnie 
wykonujemy truchcik też w miejscu i tak na zmianę, następnie maszerujemy miejscu i 
klaszczemy pod kolanami, wykonujemy 10 pajacyków. Następnie szukamy drzewa, 
stajemy obok niego i wykonujemy przy nim ćwiczenia: wymachy nóg, przysiady, skłony.  
Możemy sobie pobiegać od drzewa do innego drzewa i z powrotem, porzucać do celu 
np. szyszką, przeskoczyć jakąś niską przeszkodę lub pobawić się w ulubioną zabawę. 
Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas zabawy, najlepiej jak będziesz pod opieką 
dorosłej osoby. 
 
 
 

podw
órko 
 
    Dorota Kaczor 

 5. 

Religia 
Temat: 
Kochamy 
naszą mamę.    

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Dzisiaj przeżywamy wyjątkowy dzień. – Dzień Matki. 
Otwórz poniższy link i wykonaj polecenia klikając na kolejne cyferki.  
https://view.genial.ly/5ec65c7fad9c9e0d8e2049d2/presentation-wyrazam-milosc-do-mojej-mamy-klasa-i?fbclid=IwAR22FEZT-JVLix4fG5mNv73t5UwWnmQVqb9VPf3mUvlOJsLoX8Iv66Rg5pc 
Zadanie spod nr. 6 was nie dotyczy. 
Serduszko o którym mowa w pkt. 4 możesz wyciąć z kolorowego papieru 
 lub narysować w zeszycie. 
Wykonajcie zadanie z podręcznika s. 137. 
Zachęcam do modlitwy za swoją mamę, szczególnie w dniu jej święta. 
Pozdrawiam! 
 
 

 

 
 
podrę
cznik 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

   
Elżbieta 
Karczewska 

         

        

 

 

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. 
 
 

https://view.genial.ly/5ec65c7fad9c9e0d8e2049d2/presentation-wyrazam-milosc-do-mojej-mamy-klasa-i?fbclid=IwAR22FEZT-JVLix4fG5mNv73t5UwWnmQVqb9VPf3mUvlOJsLoX8Iv66Rg5pc


 
 
 


