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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 05 czerwca 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: Podróże małe i duże 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Wizyta w stolicy       

1.  Edukacja 

- Ciekawa jestem, czy ktoś z Was był w stolicy naszego kraju – Warszawie. 
Jeśli zwiedzaliście to piękne miasto, przypomnijcie sobie, co pamiętacie, co 
zwiedzaliście, jakie budowle zapamiętaliście? (Zamek Królewski, Pałac 
Kultury i Nauki, Pałac w Wilanowie, Pałac Prezydencki, Sejm i Senat, 
Łazienki Warszawskie, Stadion Narodowy, Lotnisko im. Fryderyka Chopina 
(Okęcie), Metro, Ogród Zoologiczny, Centrum Nauki Kopernik, Kolumna 
Zygmunta III Wazy, pomnik Syrenki – herbu Warszawy i wiele innych). 

- Czytamy dzieciom tekst z Podręcznika s. 50 „Ciekawie jak w Warszawie” i 
pytamy: Dokąd i po co pojechali Antek i Tereska? (do Warszawy, w 
odwiedziny do wujka Andrzeja, zwiedzić ciekawe miejsca w Warszawie), Co 
dzieciom najbardziej podobało się w Warszawie? (dzieciom wszystko bardzo 
się podobało, ale Antkowi najbardziej podobał się latający dywan w 
Centrum Nauki Kopernik, a Teresce tron w Sali Tronowej na Zamku 
Królewskim). 
- Ze strony 51 czytamy tekst „Warszawa – stolica Polski” – dzieci mogą 
spróbować samodzielnie przeczytać tekst. Opisujemy ustnie wygląd herbu 
Warszawy  - Syrenki. Herb Warszawy – to Syrena, pół kobieta, pół ryba. 
Prawą rękę unosi nad głową i trzyma w niej miecz, w lewej ręce trzyma 
tarczę. Syrena znajduje się na czerwonym tle. Nad tarczą herbową widnieje  
korona królewska symbolizująca zwycięstwo. 
- Z Ćwiczenia polonistycznego s.47,48 wykonujemy ćwiczenia 1,2,3,4. 

 
 
 
 
 
- Podręcznik s. 50,51 
Ćwiczenie polonistyczne s. 47,48  
ćw. 1,2,3,4. 
 
 
 
 

https://youtu.be/Klz_m44SJek 
 
 
https://youtu.be/4VepDrHH4bI 
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- Ćw. 1 – wklejamy zakończenia zdań: największe miasto w Polsce, rzeką 
Wisłą, naszego kraju, jest Syrenka. 
- Ćw. 2 – łączymy zdjęcia z podpisami. 
- Ćw. 3 – Stadion Narodowy. 
- Ćw. 4 – ruchliwe ulice, szybkie tramwaje, wysokie budynki, wielkie sklepy. 
W dużym mieście są ruchliwe ulice, szybkie tramwaje, wysokie budynki, 
wielkie sklepy. 
 

- Obejrzyj filmy o Warszawie 
 
https://youtu.be/Klz_m44SJek 
 
https://youtu.be/4VepDrHH4bI 
 
 

 
 
 

  Polonistyczna     Dorota Kaczor  

          

           

3. W - f 

Bawimy się w terenie. Pobaw się na podwórku w te zabawy, które lubisz. 
Możesz pograć w piłkę, poskakać na skakance, zagrać w badmintona z 
rodzicem lub rodzeństwem, porzucać do celu, pokręcić hula – hop itp. 
   Dorota Kaczor  

       

      

 

3. 

Edukacja 
matematyczna 
 

 -Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s. 70,71 ćw. 1,2,3,4. 
- Ćw. 1 –skreślamy -  miś, zegar, statek 
- Ćw. 2 – pierwsza wieża, trzecia wieża, czwarta wieża 
- Ćw. 3 – ostatni, ostatni, pierwszy, ostatni 
- Ćw. 4 – odejmujemy liczby, ostatni np. czerwony bok 17,7 niebieski bok 
17,5 zielony bok 7,5 (można inne liczby) 

 
  Ćwiczenie s.70,71 ćw. 1,2,3,4.  Dorota Kaczor 

4.  Język angielski 

S: Powtórzenie materiału z rozdziału 8.    
Utrwalam materiał z rozdziału 8 

 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 



 
*Na podstawie zdobytych wiadomości wykonam zadania z zeszytu 
ćwiczeń: 
1/122 
Strona 123 
1,2/124 
3,4/125 
 

 
 

           

         

         

        
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 


