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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 28 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: Dzieci lubią czytać 

wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Z wizytą w bibliotece       

1,2  Edukacja 

- Rozwiąż zagadkę: 
Jest takie miejsce, gdzie książka czeka i bardzo się cieszy, gdy ujrzy 
człowieka (biblioteka). 
- Co to jest biblioteka? (miejsce, w którym można wypożyczyć książkę, 
poczytać czasopisma, skorzystać na miejscu z zasobów książkowych, 
skorzystać z komputera, w ciszy poczytać, odrobić lekcje). Jak należy 
zachować się w bibliotece? (rozmawiamy po cichu, nie biegamy, siedzimy 
na krzesełku przy stoliku i czytamy lub odrabiamy lekcje, w skupieniu 
wybieramy książki z regału). Jak nazywa się osoba pracująca w bibliotece? 
(pani bibliotekarka, pan bibliotekarz). Co robi ta osoba? (wypożycza nam 
książki, doradza w wyborze książki). 
- Czytamy wiersz Hanny Łochockiej pt.: „Książka czeka” z Podręcznika s. 38. 
Po przeczytaniu pytamy, jakie korzyści daje nam czytanie książek (książka 
nas uczy, cieszy, zadziwia, rozśmiesza, doradza, daje nam wskazówki, 
zabiera w dalekie kraje). Co to znaczy, że książka jest przyjacielem 
człowieka? (jest z nami na dobre i na złe, w dzień i w nocy, gdy jesteśmy 
smutni i wtedy, gdy jesteśmy radośni, książka nas nie zdradzi, nie oszuka, 

- Podręcznik s. 38,39 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 37  
ćw. 1,2 
 
https://youtu.be/7TJtWPGdwSM 
 
 
https://youtu.be/BehV1UbZXaE 
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nie opuści). Jakie książki najlepiej lubisz czytać, o jakiej tematyce?, Jaka jest 
Twoja ulubiona książka? (porozmawiaj o tym z mamą lub tatą). 
- Patrzymy na następną stronę (s. 39) i wykonujemy ustnie ćw. 1 – pierwsza 
książka to bajka lub książka przygodowa, druga – popularnonaukowa – 
encyklopedia, trzecia – to poradnik w formie krótkich rymowanek i 
wierszyków.  
-Ćw. 2 – uzupełniamy zdania i zapisujemy je w zeszycie:  
Jola wybrała „Baśnie” Jana Christiana  Andersena. Wypożyczyła też 
„Wiersze dla dzieci”, które napisał Julian Tuwim. 
- Kropka – Uzupełnij zdanie i zapisz w zeszycie: Moja ulubiona książka 
to:………………………………….. jej autorem jest………………………………………….. . 
 
Pamiętaj tytuły książek piszemy wielką literą. Na początku i na końcu 
tytułu stawiamy cudzysłów, czyli dwie kreseczki na dole przed tytułem i 
dwie kreseczki na górze na końcu tytułu. Imiona i nazwiska autorów 
piszemy wielką literą. 
 
- Praca w Ćwiczeniu polonistycznym s. 37, ćw. 1,2 
- Ćw. 1 – książka – ciekawa, interesująca, nudna, przyrodnicza, przygodowa, 
zabawna. 
Kajtek czyta ciekawą książkę. Zosia lubi czytać książki przygodowe. 
Julek szuka informacji o ptakach w książce przyrodniczej. 
- Ćw. 2 – kolorujemy: Książka cieszy. Książka bawi. Książka uczy. Książka daje 
wskazówki i wzory. Książka wprowadza w szeroki świat. 
 
- Wysłuchaj bajki i obejrzyj zasady korzystania z książek 
 
 
https://youtu.be/7TJtWPGdwSM 
 
https://youtu.be/BehV1UbZXaE 

 
 

  
Polonistyczno -
społeczna    Dorota Kaczor  

          
           

3. Edukacja 

- Otwieramy Ćwiczenie do matematyki s. 62,63 ćw. 7,8,9,10,11,12 
- Ćw. 7 – bębenki – 6, tamburyno – 8. Razem – 14 

Ćwiczenie s.62,63 ćw. 
7,8,9,10,11,12  Dorota Kaczor  



- Ćw. 8 – Czytamy zadanie i analizujemy. Ilu skrzypków gra w zespole 
muzycznym? (4), Ilu perkusistów gra w zespole muzycznym? (1), Ilu trębaczy 
gra w zespole muzycznym? (2), Ilu kontrabasistów gra w zespole? (1). O co 
zapytamy w zadaniu? (wybieramy i podkreślamy odpowiednie pytanie) – Ilu 
muzyków gra w tej kapeli? 
4+1+2+1=8    W tej kapeli gra 8 muzyków. 
- Ćw. 9 – dodajemy liczby na bokach trójkątów. W ostatnim trójkącie 
wpisujemy własne liczby tak, aby dodawanie liczb było w zakresie 20. 
- Ćw. 10 – Tomek – 10 zł, Rafał ma o 2 zł więcej – czyli ma 12 zł, bo 10+2=12, 
Ewa ma o złotówkę mniej od Tomka – czyli ma 9 zł, bo 10-1=9, najwięcej 
pieniędzy ma Rafał (12 zł) podkreślamy tę kwotę. 
- Ćw. 11 – 1 – wygląda z budki, 2 – leci po pokarm, 3 – wraca z pokarmem, 4 
– wlatuje do budki 
- Ćw. 12 – czerwony, niebieski, żółty, zielony; 
                 niebieski, czerwony, zielony, żółty; 

 matematyczna                 żółty, zielony, czerwony, niebieski;     
                   zielony, żółty, niebieski, czerwony.    

 4. 
Edukacja 
techniczna 

Wykonaj zakładkę do książki. Możesz skorzystać z propozycji na filmach. 
Możesz wykonać inną, według swojego pomysłu. Zdjęcie wyślij mi na maila. 
https://youtu.be/vccMGh1NkAs 
https://youtu.be/BWY8UkxllWA 

https://youtu.be/vccMGh1NkAs 
https://youtu.be/BWY8UkxllWA  Dorota Kaczor 

           

 
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. 
 
 
 
 
 

 

 


