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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 04 czerwca  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: Podróże duże i małe 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 
     

    Temat: Wędrówki po Polsce       

1,2  Edukacja 

-Dzisiaj wybierzemy się w podróż po naszym pięknym kraju, Polsce. 
Otwieramy Podręcznik s.48,49, oglądamy ilustracje i czytamy tekst pt.: 
„Wędrówki po Polsce”. Po przeczytaniu pytamy: Skąd i dokąd sięga Polska? 
(od morza aż do gór), Jakie krajobrazy można tu zobaczyć? (górski, wyżynny, 
nizinny, pojezierza, nadmorski), Co zajmuje duży obszar naszego kraju? 
(pola uprawne i łąki), Gdzie mieszkają ludzie? (w miastach, miasteczkach i 
wsiach), Co można robić nad morzem? (opalać się lub zbierać muszle i 
bursztyny),  Co można robić nad jeziorami? (pływać łódkami, łowić ryby, 
zbierać grzyby), Czego dostarczają nam górskie wędrówki? 
(niezapomnianych wrażeń). 
- Przyjrzyj się mapie Polski w Podręczniku i odszukaj: najdłuższej rzeki Polski 
(Wisła), drugiej co do długości rzeki Polski (Odra), obecnej stolicy Polski 
(Warszawa), wcześniejszej stolicy Polski (Kraków), pięknego miasta nad 
morzem z fontanną Neptuna (Gdańsk), pokaż gdzie są góry (na południu 
Polski, kolor pomarańczowy i brązowy), pokaż gdzie są wyżyny na mapie 
(powyżej gór, kolor żółty), pokaż gdzie są niziny (nad wyżynami, kolor 
zielony), pokaż gdzie są jeziora (na północy kraju, u góry mapy, małe 
niebieskie plamki), pokaż Morze Bałtyckie. 
 

- Podręcznik s. 48,49 
- Ćwiczenie polonistyczne s. 
44,45,46,  ćw. 1,2,3,4,5,6. 
 
 
 
https://youtu.be/kHg_tid5mP4 
 
https://youtu.be/RnxPLJXD17Q 
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- Wykonaj z Ćwiczenia polonistycznego s. 44,45,46 ćw. 1,2,3,4,5,6. 
- Ćw. 1 – wklejamy na górze z lewej strony obrazek z morzem, po prawej z 
jeziorem, na dole z górami.  
- Ćw. 2 – wycieczka krajoznawcza – malujemy wyrazy – zwiedzanie, podróż, 
wędrówka, podziwianie, poznawanie, oglądanie. 
- Ćw. 3 – Wisła – wpisujemy w wąski pasek na mapie przy rzece. 
- Ćw. 4 – wklejamy drugą część wypowiedzi, na mapie Polski w wąskie paski 
wpisujemy – Gdańsk, Kraków,  Warszawa. 
Pamiętaj – nazwy miast i rzek piszemy wielką literą. 
- Ćw. 5 – wklejamy zwierzęta: Tatry – świstak, kozica, Morze Bałtyckie – 
mewa, foka. 
- Ćw. 6 – 1 obrazek – bielik, 2 obrazek – żubr, 3 obrazek – łoś. 
 
Obejrzyj filmy o krajobrazach Polski 
 
https://youtu.be/kHg_tid5mP4 
 
https://youtu.be/RnxPLJXD17Q 
 
 
 
 
 
 

  
Polonistyczno - 
przyrodnicza    Dorota Kaczor  

          
           

3. Edukacja 

- Wykonaj z Ćwiczenia matematycznego „Sprawdzam siebie” s. 68, 69, ćw. 
1,2,3,4,5,6,7,8. Wyślij mi na maila. Jeśli nie popełnisz żadnego błędu , 
otrzymasz ocenę celującą. 
Powodzenia. 

Ćwiczenie s.68,69 ćw. 
1,2,3,4,5,6,7,8.  Dorota Kaczor  

 matematyczna                     
                       

 4. 
Edukacja 
techniczna 

Wykonaj dowolny  instrument muzyczny. Możesz skorzystać z moich 
propozycji lub wykonać swój z własnego pomysłu. Zdjęcie wyślij mi na 
maila. Ocena za instrument będzie oceną z muzyki. 

https://youtu.be/C8-zGvs9kXE 
https://youtu.be/5NULeIe0mG8 
  Dorota Kaczor 

https://youtu.be/5NULeIe0mG8


https://youtu.be/C8-zGvs9kXE 
 
https://youtu.be/5NULeIe0mG8 
https://youtu.be/jJ2SJiP7gyA 

https://youtu.be/jJ2SJiP7gyA 

           

 
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://youtu.be/C8-zGvs9kXE
https://youtu.be/5NULeIe0mG8

