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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 03 czerwca 2020 roku - ŚRODA 
 

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: Podróże małe i duże wykorzystania, adresy stron, linki, 
 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Lubimy podróżować       

1.  

Edukacja 
polonistyczno - 
społeczna 

- Rozmowa z dziećmi na temat podróży, pytamy: Czy lubisz podróżować?, 
Jakimi środkami lokomocji podróżowałeś?,  Dokąd podróżowałeś z 
rodzicami?, Które podróże wspominasz najlepiej? 
- Otwieramy Podręcznik s. 46 i czytamy wiersz M. Strzałkowskiej pt.: 
„Letnie podróże”. Po przeczytaniu pytamy: Jaka pora roku sprzyja 
podróżom? (lato), O jakich środkach lokomocji jest mowa w wierszu? 
(lotnia, hulajnoga, balon, pociąg, łódź, nogi), Jakimi jeszcze środkami 
lokomocji można podróżować? (autobus, auto, samolot, pojazd konny, 
statek), Do czego zachęca osoba, która wypowiada się w wierszu? (do 
podróży), Czego mogą dostarczyć środki lokomocji? (wielu emocji i 
przeżyć). 
- Oglądamy ilustracje ze s. 47. Omawiamy je, czytamy podpisy pod nimi i 
precyzujemy określenie „środki lokomocji” (to pojazdy, dzięki którym 
możemy się przenosić z miejsca na miejsce). 
 
- Otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s.42,43 i wykonujemy ćwiczenie 
1,2,3,4,5. 
- Ćw. 1 – wg polecenia. 

 
 
 
 
 
- Podręcznik s. 46,47 
- Ćwiczenie polonistyczne s.42,43 
ćw. 1,2,3,4,5. 
 
 
 
 
https://youtu.be/Mss394U8tJg 
 
 
 
 
  Dorota Kaczor  

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


- Ćw. 2 – torba podróżna, wesoła podróżniczka, energiczny podróżnik. 
- Ćw. 3 – podróże. 
- Ćw. 4 – pierwszy obrazek zdanie 3, drugi obrazek zdanie 2. 
- Ćw. 5 – Lotnik lata odrzutowcem.  
Maszynista kieruje pociągiem. 
Marynarz pływa na statku. 
(zdania zapisujemy do zeszytu) 
 
- obejrzyj film o środkach transportu 
https://youtu.be/Mss394U8tJg 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
  
 

śr., 1 kwi, 12:52 (5 dni 
temu) 

  

 
 

 
 

 

 
    

         

 2.  

W - f 
 
 

- Dzisiaj zapraszam Was do zajęć z edukacji zdrowotnej. Obejrzyj film z 
cyklu „Przygody Oli i Stasia”. Dzisiejszy film opowiada o zdrowym 
odżywianiu, a tytuł filmu „Zbilansowana dieta dziecka”. Jeśli spodobał się 
Wam film możecie obejrzeć następny pt.”Warzywa i owoce”. 
 
https://youtu.be/ltr6xhuHvO4 

https://yo
utu.be/ltr
6xhuHvO4    Dorota Kaczor 

    https://youtu.be/ZzYZFbO0CAY 

https://yo
utu.be/ZzY
ZFbO0CAY     

 

3. 
Edukacja 
matematyczna 

Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s. 66,67 ćw. 6,7,8,9,10,11. 
- Ćw. 6 – np. 12=2+3+3+4 (można inne wybrać). 
- Ćw. 7 – Obliczamy działania. 
- Ćw. 8 – ubywa po 2 klocki, w ostatniej ramce będą 4 czerwone klocki. 
- Ćw. 9 – Układamy treść zadania do ilustracji, np. W siatce było 5 kg 
ziemniaków, a w skrzynce 15 kg ziemniaków. Ile kg ziemniaków było 
razem? 

Ćwiczenie matematyczne 
ćw.6,7,8,9,10,11  s. 66,67  Dorota Kaczor  



5 kg + 15 kg = 20 kg 
Odp. Razem było 20 kg ziemniaków.  
lub  
W sklepie było 15 kg ziemniaków, mama kupiła 5 kg ziemniaków. Ile kg 
ziemniaków zostało w sklepie? 
15 kg – 5 kg = 10 kg 
Odp. W sklepie zostało 10 kg ziemniaków. 
- Ćw. 10 – rysujemy zgodnie z kodem strzałkowym (czerwone strzałki już 
narysowane) 
- Ćw. 11 – 14 + 3 + 2 = 19, 20 – 5 – 4 = 11 
 
 
 

       

       

4.  
Edukacja 
muzyczna  

 - Posłuchaj piosenki „Podróże małe i duże”- Ćwiczenie do muzyki s. 86, 
płyta piosenka nr 36. Zaśpiewaj piosenkę z płytą. 
 
 

Ćwiczenie do muzyki s. 86, płyta 
piosenka nr 36. 
 
  Dorota Kaczor 

 

 

 

 

 5.  
Język 
angielski  

S: Poznajemy słowa i zwroty związane z przyjęciem urodzinowym.    
Poznaję zwroty i słowa związane z przyjęciem urodzinowym 
 
*Słownictwo z podręcznika: 
Cake- ciasto 
Candle- świeca 
Guest- gość 
Party- przyjęcie 
Present- prezent 
Happy birthday!-Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 
How old are you?- Ile masz lat? 
I’m……..- Mam……( I podajemy wiek) 
Blow the candles- zdmuchnij świeczki 
Eat some cake- zjedz troche ciasta 
It’s my birthday- to moje urodziny. 
*Wysłuchaj nagrania z zadania 1/98 w podręczniku    

Małgorzata 
Grzegorczyk 



https://cutt.ly/uyZc4z5 
*Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń: 
1,2/120 
Nagranie do zadania 2 jest takie samo jak to powyżej. 
3,4/121 
 

           

 

 

 

 
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/uyZc4z5

