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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 08 czerwca 2020 roku - PONIEDZIAŁEK 
 

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: Mieszkamy w Europie       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Zazwyczaj witamy się powiedzeniem „Dzień dobry”.  Dzisiaj powitamy się w 
różnych europejskich językach. 
- Po angielsku – good Morning. 
- Po niemiecku – guten Tag. 
- Po francusku – bonjour. 
- Po hiszpańsku – buenos dias.  
- Po włosku – buongiorno. 
- Te wszystkie słowa oznaczają – dzień dobry. 
- Posłuchajcie teraz w jaki sposób witają się w różnych krajach europejskich: po 
irlandzku – uścisk dłoni z zetknięciem się kciukami, po angielsku – wymiana 
słów Hallo, how are you today? I’m fine, thank you, po holendersku – Hallo, po 
francusku – całusy w oba policzki, Finlandia i Szwecja  to kraje skandynawskie 
słynące z powściągliwości, dlatego tam ludzie witają się tylko słowami. Włosi 
uwielbiają spotkania i wspólne zabawy, toteż przy powitaniu nie tylko mówią 
buongiorno, ale także obejmują się i całują, w Hiszpanii jest tak samo jak we 
Włoszech – witający się wymieniają uściski i pocałunki. 
- Dzisiaj poznamy największe kraje Unii Europejskiej. 
- Co to jest Unia Europejska? Posłuchajcie kilku informacji na jej temat: 

- Podręcznik s.52,53  Ćwiczenie 
polonistyczne s.49,50 , ćw. 
1,2,3,4,5. 
 
 
 
 https://youtu.be/Dxy1Z-8dV8M 
 
https://youtu.be/h58YVP1Zvmw 
 
https://youtu.be/XnJFnOJxpaw 
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niektóre państwa Europy postanowiły, że lepiej jest ze sobą współpracować, niż 
rywalizować. Tak powstał pomysł utworzenia wspólnoty państw – Unii 
Europejskiej. Obecnie w jej skład wchodzi 27 państw.  
Państwa Unii Europejskiej mają wspólny hymn i flagę. Hymnem jest pieśń „Oda 
do radości”. Autorem muzyki tej pieśni jest Ludwig van Beethoven, słowa pieśni 
napisał poeta F. Schiller. Flaga Unii Europejskiej ma niebieskie tło, na którym 
jest 12 złotych gwiazd rozmieszczonych w okręgu. Flaga symbolizuje jedność, 
solidarność i harmonię między narodami Europy. Kraje Unii Europejskiej mają 
również wspólną walutę – euro i eurocenty. 
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004r., 31 stycznia 2020r. Wielka 
Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej. 
- Otwieramy Podręcznik s. 52,53. Oglądamy flagę Unii Europejskiej i liczymy 
gwiazdki  (12). Następnie z zamieszczonej mapy odczytujemy nazwy 
największych państw Unii Europejskiej (Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, 
Szwecja, Polska, (Wielka Brytania wystąpiła z Unii). Najbliżej Polski są Niemcy. 
Inne państwa Unii Europejskiej to: Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, 
Irlandia, Grecja, Portugalia, Austria, Finlandia, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, 
Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja. 
Czytamy informacje ze s. 53 i oglądamy ilustracje. 
- Wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s.49,50  ćw. 1,2,3,4,5. 
- Ćw. 1 – kolorujemy Polskę na czerwono i wklejamy nazwę naszego kraju oraz 
kolorujemy pozostałe kraje jak na mapie w Podręczniku na s.52. 
- Ćw. 2 – rysujemy flagę Polski i flagę Unii Europejskiej. 
- Ćw. 3 – wg polecenia.  
Pamiętaj nazwy własne (imię i nazwisko), nazwy państw, miast, rzek  piszemy 
wielką literą. 
 
- Ćw. 4 – 1 ramka skreślamy – Wisła, 2 ramka – Hiszpania, 3 ramka – Polska. 
- Ćw. 5 – podkreślamy 1, 3 i 5 zdanie. 
 
 
 
Obejrzyj filmy o Unii Europejskiej 
 
https://youtu.be/Dxy1Z-8dV8M 
 
https://youtu.be/h58YVP1Zvmw 
 



https://youtu.be/XnJFnOJxpaw 
 
 
 
 

    

 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

Dzisiaj będziemy liczyć do 100. Będziemy liczyć dziesiątkami, czyli po 10. A więc 
spróbujmy: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Która z liczb jest najmniejsza, 
a która największa? (10, 100).  
Otwieramy Podręcznik s.44,45. 
- Ćw. 1 – liczymy cukierki każdego koloru i dochodzimy do wniosku, że jest po 
10, kolorów jest 10, wszystkich cukierków jest 100. 
- Ćw. 2 – liczymy i czytamy zapisy – zwracamy uwagę na zapisy wyrażeń – 1 
dziesiątka to 10, 2 dziesiątki to 20, 3 dziesiątki to 30 itd. Do 100. 
- Otwieramy Ćwiczenie matematyczne s. 72,73, ćw. 1,2,3,4,5,6. 
- Ćw. 1 – (żaglówka) 
Kropka – 3 cm, 6 cm, 5 cm) 
- Ćw. 2 – obliczamy wg polecenia 
- Ćw. 3 – czytamy zadanie i pytamy: Co kupiła mama Frankowi? (okulary), Ile 
kosztowały? (20 zł), Co jeszcze kupiła? (czapkę), Ile kosztowała  czapka? (tyle 
samo, co okulary, czyli też 20zł). Ile mama zapłaciła za zakupy? 
20 zł + 20 zł = 40 zł 
Kropka – Ile pieniędzy dała mama kasjerce? (50 zł). Ile otrzymała reszty? 
50 zł – 40 zł = 10 zł 
Mama otrzymała 10 zł reszty. 
- Ćw. 4 – w jednej wiązce jest 10 patyczków 
20 < 30, 40 > 30, 50 = 50 
- Ćw. 5 – 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
- Ćw. 6 – liczby mniejsze od 80 (30, 40, 50, 60, 70) 
Liczby większe od 40 (50, 60, 70, 80, 90, 100) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Podręczni
k s. 44,45 
 
Ćwiczenie 
matematy
czne s. 
72,73 ćw. 
1,2,3,4,5,6 
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3.  Religia 

Temat: Zesłanie Ducha Świętego.  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Pan Jezus po swoim Zmartwychwstaniu za 40 dni wstąpił do nieba. 

Dzisiaj dowiecie się jaki dar z nieba zesłał Pan Jezus z Bogiem Ojcem dla 

Apostołów i nas wszystkich. 

Tym darem jest Duch Święty. W najbliższą niedzielę będziemy przeżywali 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w naszej tradycji Zielone Świątki. 

Zapraszam do zapoznania się z poniższą katechezą. Klikamy na poszczególnych 

slajdach znaczek z paluszkiem , który wskaże co należy otworzyć. 

https://view.genial.ly/5ec4fdbf6abe8d0d9e5ebea9/interactive-content-duch-swiety-

pierwszy-dar-uwielbionego-pana-jezusa-klasa-2-

jednosc?fbclid=IwAR0WyUmJav2tD8uaOMDl9P2C3imfyk5szbdLxgqPILFPzqjck

E4Xx1ovPAw 

Wykonaj zadania w podręczniku s. 98,99. 

Pozdrawiam! 
 

Podręczni

k 

 
 

    
Elżbieta 
Karczewska  

           

4. Edukacja 

Odbijamy monety na papierze za pomocą ołówka i kredek ołówkowych (dzieci 
podkładają monetę pod kartkę, kolorują papier nad nią miękkim ołówkiem lub 
kredką i w ten sposób uzyskują jej odwzorowanie na kartce). 
 Kartka, monety, ołówek, kredki  Dorota Kaczor  

 plastyczna      
       

         
           

 
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/5ec4fdbf6abe8d0d9e5ebea9/interactive-content-duch-swiety-pierwszy-dar-uwielbionego-pana-jezusa-klasa-2-jednosc?fbclid=IwAR0WyUmJav2tD8uaOMDl9P2C3imfyk5szbdLxgqPILFPzqjckE4Xx1ovPAw
https://view.genial.ly/5ec4fdbf6abe8d0d9e5ebea9/interactive-content-duch-swiety-pierwszy-dar-uwielbionego-pana-jezusa-klasa-2-jednosc?fbclid=IwAR0WyUmJav2tD8uaOMDl9P2C3imfyk5szbdLxgqPILFPzqjckE4Xx1ovPAw
https://view.genial.ly/5ec4fdbf6abe8d0d9e5ebea9/interactive-content-duch-swiety-pierwszy-dar-uwielbionego-pana-jezusa-klasa-2-jednosc?fbclid=IwAR0WyUmJav2tD8uaOMDl9P2C3imfyk5szbdLxgqPILFPzqjckE4Xx1ovPAw
https://view.genial.ly/5ec4fdbf6abe8d0d9e5ebea9/interactive-content-duch-swiety-pierwszy-dar-uwielbionego-pana-jezusa-klasa-2-jednosc?fbclid=IwAR0WyUmJav2tD8uaOMDl9P2C3imfyk5szbdLxgqPILFPzqjckE4Xx1ovPAw


 
 
 
 


