
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PAŁECZNICY 

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada, tel. (81) 85 21 84, e-mail: palecznica@poczta.fm, www.sppalecznica.pl 
 

 

KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 29 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: Dzieci lubią czytać 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Książki znamy i o nie dbamy       

1, 2  Edukacja 

- Czytanie tekstu z Podręcznika s.40,41. 
Słuchanie czytanego tekstu „Rozmowy książek” (mogą dzieci same trochę 
przeczytać). Po przeczytaniu pytamy: Co się przyśniło Kubie? (biblioteka i 
książki, które się żaliły),  Na co żaliły się książki? (że nikt ich nie wypożycza, 
że są zachlapane zupą podczas czytania, że mają powyrywane kartki, że są 
pomazane, mają pozaginane rogi), Co zrobił Kuba po przebudzeniu się? 
(odniósł na biurko książkę, którą zostawił rozłożoną na podłodze przy 
łóżku). Jak powinniśmy dbać o książki, co trzeba robić, a czego nie wolno? 
(przypomnij sobie wczorajszy film), Jak należy obchodzić się z książkami? 
(należy o nie dbać i je szanować). 
- Ćw. 5 s.41 Podręcznik -  Na końcu wyrażeń: Dbaj o książki !, Szanuj książki 
! – stawiamy wykrzyknik. Te zdania wyrażają polecenie lub rozkaz. 

- Ćw. 6 s. 41 Podręcznik – 1 zdanie - wykrzyknik, 2 zdanie – znak zapytania 
 

- Otwieramy Podręcznik s.42,43. Oglądamy ilustrację i mówimy, co mamy z 
drewna (trzonki do narzędzi, meble, schody, zabawki, sprzęty sportowe – 
sanki , narty, klocki, instrumenty muzyczne, kredki, książki – papier). 
- Jak powstaje papier? Podręcznik s. 43. 
-  Zapoznaj się z etapami powstania papieru z drewna. Obejrzyj film na ten 
temat (link do filmu niżej). 

 
 
 
 
 
- Podręcznik s. 40,41 
Ćwiczenie polonistyczne s. 38,39  
ćw. 1,2,3,4,5,6. 
 
 
 
https://youtu.be/xdfpRSZVgFI 

 
 
 
https://youtu.be/5awZmOQOjk4 
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- Wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s. 38, 39, ćw. 1,2,3,4,5,6. 
- Ćw. 1 – pokoloruj wyrazy: dziwny, żaliła się, poplamione, z podłogi. 
- Ćw. 2 – łączymy odpowiednie zdania z odpowiednim obrazkiem. 
- Ćw. 3 - jednorazowy talerzyk, pudełko, książka, papier toaletowy, puzzle, 
notes. 
- Ćw. 4 – długo, papier, drzew. 
- Ćw. 5 – tektura, karton, kartka, bibuła. Zapisz te wyrazy w zeszycie. 
 (Te wszystkie rzeczy wykonane są z papieru.) 
- Ćw. 6 – np. mak, kula, rama, lata, rata, tara, ara, mur, tur, rak, ul, rumak, 
lama, talk, tura, kura. Może inne jeszcze ułożysz.  Zapisz je w zeszycie. 
 

- Ćw. 5 i 6 -  zdjęcie wyślij mi na maila. 
 
- Obejrzyj filmy: 
 
https://youtu.be/xdfpRSZVgFI 
 
https://youtu.be/5awZmOQOjk4 
 
  

 
 
 
 

  

Polonistyczna i 
przyrodnicza    Dorota Kaczor  

          

           

3. W - f 

- Wyjdź na spacer z osobą dorosłą i zobacz, co zmieniło się w Twojej 
miejscowości:  jakie zmiany zaszły w przyrodzie, jak zmieniła się zabudowa 
(jakie nowe budynki powstały lub zostały przebudowane lub odnowione), 
jakie drogi zostały zbudowane lub zmodernizowane.  
Czy uważasz, że Twoja miejscowość wypiękniała? (porozmawiaj o tym z 
osobą, z którą wybrałeś się na spacer).   Dorota Kaczor  

       

      

 4. 

j. angielski 
 

 S: Poznajemy nazwy produktów żywnościowych i śpiewamy piosenkę o 
jedzeniu.      

Małgorzata 
Grzegorczyk 



Poznaję nowe nazwy produktów żywnościowych 
 
*Słownictwo z podręcznika: 
Sandwich- kanapka 
Cheese- ser 
Tomato-pomidor 
Meat-mięso 
Yummy- pyszny 
Yuck-fuj, ohyda 
 
*Wysłuchaj nagrania z zadania 1/96 w podręczniku 
https://cutt.ly/IyDRo4o 
Spróbuj powtórzyć produkty żywnościowe wymienione w nagraniu. 
*Wysłuchaj piosenki z zadania 3/97 i spróbuj ją razem zaśpiewać 
https://cutt.ly/wyDRpBh 
*Na podstawie słówek wymienionych powyżej wykonaj zadania w 
zeszycie ćwiczeń: 
1,2/118 
3,4/119 
Zad 4 robimy ustnie, patrząc na narysowane buźki- smutna 

     

 
 
 
   

           

         

         

        
 

 
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://cutt.ly/IyDRo4o
https://cutt.ly/wyDRpBh


 
 
 
 
 


