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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 02 czerwca 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: Dzieci lubią czytać 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Mamy swoje czasopisma       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

- Wczoraj było Wasze święto, 
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam: 

Kolorowych snów, 
Uśmiechu od ucha do ucha, 

Pięknych bajek na dobranoc, 
Własnego pieska lub kotka, 
Co dzień nowych przygód, 
Butów siedmiomilowych, 

Gwiazdki z nieba, 
Wspaniałych przyjaciół, 

W szkole szóstek i piątek, 
I wesołej rodzinki! 

 
Posłuchaj piosenki i obejrzyj filmik  
 
https://youtu.be/riF6tTfE4Lg 
  
Otwieramy Podręcznik na s.44,45 i opowiadamy, co widzimy na ilustracji.  
- Czy wiecie, co to takiego czasopisma i do czego służą? (to taki rodzaj gazet, służą 
do czytania), Jakie czasopisma czytacie? (dzieci podają tytuły), a jakie czasopisma lub 
gazety czytają Wasi rodzice? (wymieniają tytuły). 

- Podręcznik s. 44,45 
 
https://youtu.be/riF6tTfE4Lg 
  
 
https://youtu.be/5fH-
CGVOoGw 
 
https://youtu.be/5jxJNAZrhZ
k 
 
 
 
 
 
 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
40,41 ćw. 1,2,3 
  Dorota Kaczor  

mailto:palecznica@poczta.fm,
http://www.sppalecznica.pl/
https://youtu.be/5fH-CGVOoGw
https://youtu.be/5fH-CGVOoGw


Często na czasopisma mówimy gazety, prasa. Określeń tych używamy często 
zamiennie. Wyjaśnijmy teraz te słowa. 
Prasa – to ogół gazet i czasopism. Gazety ukazują się codziennie, a czasopisma z 
różną częstotliwością (np. tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik). Są czasopisma, 
które lubi większość z nas, ale niektóre zainteresują tylko wybranych czytelników, 
np. hodowców psów, hodowców koni, informatyków. 
- Bardzo popularnym i ukazującym się od wielu lat jest czasopismo „Świerszczyk”. Na 
pewno pamiętają go Wasi rodzice, ja również będąc w Waszym wieku czytałam to 
czasopismo. Posłuchajcie teraz kilku informacji na temat tego czasopisma. 
„Świerszczyk” jest najstarszym w Europie czasopismem dla dzieci. Ukazuje się 
nieprzerwanie od 1945r. Gdy porozmawiacie o nim w domu, z pewnością okaże się, 
że czytali go już wasi rodzice, babcie, a nawet prababcie. Nazwę wymyśliła Ewa 
Szelburg – Zarembina, a pierwszy portret Świerszcza stworzył Jan Marcin Szancer. 
Najwcześniejsze numery ukazywały się w wersji czarno – białej, ale stopniowo pismo 
nabierało kolorów. 
Otwieramy Podręcznik s. 44,45 i czytamy informacje o „Świerszczyku”. Po 
przeczytaniu pytamy: Jakie stałe kąciki można znaleźć w „Świerszczyku” (Chcę 
wiedzieć więcej”, „Kopnięte królestwo”,  „Uśmiech numeru”, „Małe czytanie”, 
„Krzyżówkowo”, „Wielkie czytanie”. 
- Wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s.40,41 ćw. 1,2,3. 
- Ćw. 1 – ukryta nazwa czasopisma „Świerszczyk”. Zapisujemy nazwę czasopisma w 
linii pamiętając, że nazwy czasopism zapisujemy w cudzysłowie i wielką literą. 
 -gwiazdka – np.: „Kubuś Puchatek”, „Ciuchcia”, „Abecadło”, „Cudaczek i 
przyjaciele”, „Kumpel”, „Miś”. 
- Ćw. 2 – Małe czytanie, Kopnięte królestwo, Wielkie czytanie, Chcę wiedzieć więcej. 
- Ćw. 3 – wg polecenia 
 
- Obejrzyj filmy: o przygodzie Świerszczyka i jego przyjaciół pt.: „Nowy ktoś” oraz 
bajkę pt.: „Koncert Świerszcza” 
 
https://youtu.be/5fH-CGVOoGw 
 
https://youtu.be/5jxJNAZrhZk 
 

    

 
 

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

  
 

 

 
 

 
     

https://youtu.be/5fH-CGVOoGw


 
  
 

          

           

2 Edukacja 

-Otwieramy Ćwiczenie matematyczne s. 64,65. 
Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s. 64,65 ćw. 1,2,3,4,5 
- Ćw. 1 – 7+3+2= 12, kolorujemy ramkę z tym działaniem 
- Ćw. 2 – wg polecenia 
- Zagadka – 12, 13, 14 
-  Ćw. 3 – wg polecenia, kropka – próbujemy układać treść zadań ustnie 
- Ćw. 4 – wg polecenia 
- Ćw. 5 – 5, 4, 8, 1 
 

- Ćwiczenie do matematyki 
s.64,65 ćw. 1,2,3,4,5.  Dorota Kaczor  

 matematyczna      

       

3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

- W mrowisku – programujemy. 

- Otwieramy Ćwiczenie do informatyki s. 48,49. Zapoznajemy się z informacjami z 
tych stron, analizujemy ilustrację przedstawiającą mrowisko i wykonujemy 
ćwiczenia ze strony 49.  
Najpierw szukamy królowej i otaczamy ją kółkiem. 
-Ćw. 1 – 15 (królowej nie liczymy). 
-Ćw. 2 – spotka 2 mrówki. 
-Ćw. 3 – wyjście nr 3, będzie przechodziła przez pomieszczenia: A, E, G, I, J. 
-Ćw. 4 – wstaje o godz. 5.00. 
-Ćw. 5 – mówią na nią – Gapa. 
 

- Ćwiczenie do informatyki s. 
48,49, ćw. 1,2,3,4,5.  Dorota Kaczor  

           

4.  W - f 

 - Gramy w ulubione gry planszowe. 
- Zagraj z mamą, tatą, siostrą lub bratem w ulubioną grę planszową. Może to być gra 
tzw. ściganka, memory, taka, jaką posiadasz i lubisz.  
Miłej zabawy! 
 
  

  
gry 
plans
zowe 
    Dorota Kaczor 

 5. 
Religia 
    

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Witam was bardzo serdecznie. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka. 

 Na początek proszę koniecznie otwórz poniższy link. 
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR04Z2XScP9yXi1agHppuUAmNdcop51HTkB-Lwwxjgjhy1X3Gy8cWeg_Ed0 

Mam dla was dzisiaj bardzo ważne zadanie. Bardzo proszę otwórzcie poniższy link. 

 
 
podrę
cznik 
 
 

 

 

   
Elżbieta 
Karczewska 

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2585450?fbclid=IwAR04Z2XScP9yXi1agHppuUAmNdcop51HTkB-Lwwxjgjhy1X3Gy8cWeg_Ed0


https://view.genial.ly/5ecb82bf31834c0d95f4b17e/presentation-dzien-dziecka-moje-prawo-i-obowiazki?fbclid=IwAR3XtqnkjrISJsF2REyAXAHCIlax18Ma7Dn6ChSQU2es0xl7bxOVSnTwVws 

Pozdrawiam! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

         

        

 

 

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/5ecb82bf31834c0d95f4b17e/presentation-dzien-dziecka-moje-prawo-i-obowiazki?fbclid=IwAR3XtqnkjrISJsF2REyAXAHCIlax18Ma7Dn6ChSQU2es0xl7bxOVSnTwVws

