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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 09 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: Podróże małe i duże 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Poznajemy mapę Polski       

1  
Edukacja 
polonistyczna 

- Wysłuchanie tekstu Marii Ewy Letki pt.: „Wehikuł dziadka” (tekst opowiadania do 
przeczytania). 
                „Wehikuł dziadka” 
 Mój dziadek jest konstruktorem różnych przedziwnych maszyn. Któregoś dnia 
skonstruował maszynę do latania. Był to rodzaj niedużego samolociku, 
wyposażonego w poczwórne skrzydła i wajchę, za którą się pociągało, żeby 
wystartować i wylądować. Kiedy po raz pierwszy wyprowadził ów wehikuł ze stodoły 
na podwórko, zbiegli się ludzie z całej wsi. Chcieli zobaczyć dziadkowy wynalazek. – 
Zabieram cię na wycieczkę – powiedział dziadek do babci. – I wiedz, że ja w tę 
machinę włożyłem talent, serce i wszystkie oszczędności. – Toż to szaleństwo lecieć 
czymś takim – szeptali gapie. – Wygląda jak duża zabawka. – Mój ty Leonardo – 
szepnęła wzruszona babcia, chociaż dziadek ma na imię Piotr. – Zawsze w ciebie 
wierzyłam. Poczekaj, zabiorę tylko jakieś kanapki, termos z gorącą kawą i już lecimy! 
Machina skonstruowana przez dziadka miała niezwykłą cechę. Kiedy się do niej 
wsiadało, zaczynała powtarzać: „Szybciutko, szybciutko, już szósta” bez względu na 
to, która była godzina. Dziadek wmontował w nią głośnik i jakieś czujniki własnej 
produkcji. Jeżeli ona za każdym razem podaje tę samą godzinę, to znaczy, że jest 
felerna – powiedział tata, obchodząc machinę dookoła – i nie powinno się nią latać. 
– I skąd wiadomo, że ona jest latająca? – szepnął ktoś zza płotu. – Przecież ona może 
być zwyczajnie wznosząco-spadająca. W tej samej chwili z domu wypadła 
podekscytowana babcia z kanapkami i termosem. Oboje wsiedli, zapięli pasy i 
dziadek wprawił machinę w ruch. Najpierw pokręciła się po podwórku, trochę jak 
wielki pies, który musi wszystko obwąchać (ktoś ze zgromadzonych szepnął, że ona 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ćwiczenie odkrywców s. 
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chyba żegna się na zawsze), potem energicznie wzbiła się w powietrze i odleciała z 
szumem silnika. Przez chwilę słychać było śmiech babci i dziadka, a potem wszystko 
umilkło i zniknęło. – Miejmy nadzieję, że to się dobrze skończy – powiedziała mama i 
przeżegnała się. Czekaliśmy całe popołudnie, noc, cały następny dzień, noc i jeszcze 
jeden dzień. Koleżanki babci popłakiwały, a mężczyźni wspominali dziadka. Pod 
koniec trzeciego dnia oczekiwań, kiedy było już całkiem szaro, usłyszeliśmy najpierw 
szum, potem okrzyk babci: – Tylko nie w moje pomidory! – i zaraz po tym głośne 
mlaśnięcie. Domyśliliśmy się, że wehikuł dziadka wylądował za domem, na 
grządkach z pomidorami. Rozgniótł wszystkie owoce, a cały dom od strony 
północnej był obryzgany czerwoną mazią. W maszynie coś się musiało przestawić, 
bo powiedziała: „Szybciutko, szybciutko, już dziesięć po siódmej!”. – A, co tam 
pomidory! – zawołała babcia, wyskakując na zniszczone grządki. – Podróż była 
wspaniała! Po jakimś czasie dziadek udoskonalił swoją latającą maszynę tak, że 
zawsze lądowała na środku podwórka, a babcia nadała jej imię Leonardo. Byliśmy 
teraz sławni, różni ludzie przychodzili do dziadka i pytali, czy nie dałby im polatać w 
swojej niezwykłej machinie. Dziadek zgadzał się, ale tylko do najbliższego miasta i z 
powrotem. Na szczęście mama, tata i ja mogliśmy latać, gdzie nam się tylko 
podobało. (Źródło: „Świerszczyk” 12/2008).  
- Po wysłuchaniu tekstu pytamy: np. Kto opowiada o przygodach z samolotem? 
(wnuczek),  Co najczęściej konstruuje dziadek? (różne przedziwne maszyny),  W co 
był wyposażony samolot dziadka? (wyposażony w poczwórne skrzydła i wajchę, za 
którą się pociągało, żeby wystartować i wylądować),  Co ludzie myśleli o nowym 
pomyśle dziadka? (że to szaleństwo lecieć czymś takim i że ta maszyna wygląda jak 
duża zabawka),  Jak długo trwała pierwsza podróż samolotem? (trzy dni),Gdzie 
wylądował samolot, kończąc pierwszy lot? (na grządkach pomidorów), Czy dziadek 
go udoskonalił? (tak udoskonalił, żeby zawsze lądowała na środku podwórka), Jak 
babcia nazwała dziadka? (Leonardo),  Czy ktoś z was domyśla się dlaczego? ( 500 lat 
temu we Włoszech żył Leonardo da Vinci, bardzo mądry człowiek, wielki malarz, 
który był niezwykle dociekliwy. Przeprowadzał wiele badań, dokonał wielu odkryć, 
wykonał wiele projektów i konstrukcji. Zaprojektował maszynę latającą. To jego 
miała na myśli babcia, gdy nazwała dziadka Leonardem, ponieważ dziadek, 
podobnie jak słynny Włoch, stale coś konstruował).  
- Ustalenie cech konstruktora: Jaki cechy ma każdy konstruktor? (jest dociekliwy, 
bardzo pracowity, mądry , właśnie takie cechy posiadał dziadek). 
- Dziadek z babcią oglądali świat z lotu ptaka (z bardzo wysoka), jak myślisz co mogli 
widzieć? (mogli widzieć np. żółte łany zbóż, żółty nadmorski piasek, czerwone dachy, 
brązowe zaorane pola, czarne wstążki dróg, niebieskie morze, jezioro, niebieską 
rzekę). 
 
- Dzisiaj będziemy pracować w Ćwiczeniu odkrywców s.66, 67. 
-Ćw. 1 – Lubimy letnie wycieczki po Polsce. 
-Ćw. 2 – muszelki znad morza, kamyki z gór, szyszki z lasu (dorysowujemy elementy 



naszyjników) 
- Ćw. 3 - 2 takie same z wieżą w środku z czerwonym daszkiem. 
- Ćw. 4 – pierwszy plecak skreślamy but na obcasie – wypowiedź nr 3. Podróżnik 
wyjeżdża w góry (Tatry). Zabiera ze sobą: kompas, mapę, latarkę, termos z herbatą, 
czekoladę(dodaje energii).  
- drugi plecak skreślamy krawat – wypowiedź nr 1. Podróżnik wyjeżdża na Mazury. 
Zabiera ze sobą: aparat fotograficzny, latarkę, saperkę (szpadelek), notes, menażka 
(naczynie na obiad). 
- trzeci plecak skreślamy kwiatek w doniczce – wypowiedź nr 2. Podróżnik wyjeżdża 
nad Morze Bałtyckie. Zabiera ze sobą: wędkę, nieprzemakalny płaszcz od deszczu i 
wiatru (sztormiak), termos, kalosze, siatkę na motyle. 
W kratkach przy osobach na mapie wpisujemy numery: postać z siatką na motyle 
(2), dziewczynka (3), pan z wąsami (1). 
- Ćw. 5 – pola z wynikiem 20 kolorujemy na zielono. 
 

    

 
 

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

  
 

 

 
 

 
  
 
  
    

          

           

2 Edukacja 

-Otwieramy Podręcznik do matematyki  s. 46,47. 
- Analizujemy ustnie zadania. 
- Ćw. 1 – ile to złotych? 
10 zł +10 zł= 20 zł 
10 zł + 10 zł + 10 zł= 30 zł 
20 zł + 10 zł = 30 zł 
- Ćw. 2 – odczytujemy wartości banknotów 
Kropka – ile to złotych: 40 zł, 40 zł, 60 zł, 80 zł, 50 zł, 70 zł 
- Ćw. 3 – podajemy przykłady zakupów za 50 zł i 100 zł. 
Przechodzimy na s. 47 
-Ćw. 1- jakie to monety: 1 grosz, 2 grosze, 5 groszy, 10 groszy, 20 groszy, 50 groszy 
Zapamiętaj – 1 grosz zapisujemy w skrócie – 1 gr 
100 groszy to 1 złoty – 100gr to 1 zł 

- Ćwiczenie do matematyki s. 
74 ćw. 7,8,9,9,10  Dorota Kaczor  

 matematyczna - Ćw. 3 – 100gr = 1 zł Podręcznik s. 46,47 ćw.    



- Ćw. 4 – zielona ramka – 12 gr, pomarańczowa ramka – 8 gr, niebieska ramka – 100 gr, 
fioletowa ramka – 80 gr 
- Ćw. 5 – 70 gr to np.: 50 gr + 20 gr;  20 gr + 20gr + 20 gr + 10 gr;  20 gr + 20 gr + 10 gr 
+10 gr + 5 gr + 5 gr; i inne 
Otwieramy Ćwiczenie matematyczne s. 74, ćw. 7,8,9,10 
- Ćw. 7 – samochód – 70 zł, zamek – 50 zł, miś – 60 zł, 
Kolorujemy samochód, czerwoną kropkę rysujemy obok zamku 
Ćw. 8 – rysujemy koraliki na sznurku 4 dowolne kolory po 10 sztuk. Razem 40 koralików. 
Uwaga – pomyłka w poleceniu – nie ma koralików w wyklejance 
- Ćw. 9 – 30<50, 40<60, 100>90, 80>70 
- Ćw. 10 – podajemy przykłady 

1,2,3,1,2,3,4,5 

       

3.  

Edukacja 
informatyczn
a 
  

- W mrowisku – programujemy. 

- Otwieramy Ćwiczenie do informatyki s. 50,51. Zapoznajemy się z informacjami z 
tych stron, analizujemy ilustracje i wykonujemy ćwiczenia ze strony 50,51.  
Ćw. 6 – Pelagia – szlak żółty (żółte okienko litera P), Genowefa – szlak czerwony 
(czerwone okienko litera G), Zenobia – szlak zielony (zielone okienko litera Z), 
Euzebia – szlak niebieski (niebieskie okienko litera E) 
- Ćw. 7 – droga po jarzębinę (2 strzałki do góry, 7 w lewo, 4 do góry, 1 w lewo, 2 do 
góry), droga po jagody ( 4 strzałki do góry, 4 w prawo, 2 do góry, 2 w lewo, 1 do 
góry, 1 w lewo, 1 do góry), droga po ziarna ( 4 do góry, 5 w prawo, 3 do góry, 2 w 
lewo, 1 do góry). 
 
  

- Ćwiczenie do informatyki s. 
50,51 ćw. 6,7  Dorota Kaczor  

           

4.  W - f 

 - Ćwicz z prowadzącą na filmie. Ćwiczenia możesz wykonać  na świeżym powietrzu lub w 
domu. Na pewno znasz te ćwiczenia z zajęć w – f.  
https://youtu.be/Xw7aNr4vTbc 

  
https:
//you
tu.be
/Xw7
aNr4v
Tbc 
    Dorota Kaczor 

 5. 
Religia 
    

 
Temat: Uroczystość Bożego Ciała. 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W najbliższy czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Bożego Ciała.  

W tej uroczystości chcemy uczcić i uwielbić Pana Jezusa pod postacią chleba.  

Zapraszam do otwarcia poniższego linku. Zadań z ostatniego slajdu nie musicie wykonywać. 

https://view.genial.ly/5ebfd0908e243b0d5a330d9e/guide-boze-cialo-kl-2?fbclid=IwAR2iaNHHF-MvQdjFJWGGexth1BmFVWHTQ_16cogY8eVpom-M_vZ8jk5QkXc 

 
 
podrę
cznik 
 
 
 

 

 

   
Elżbieta 
Karczewska 

https://view.genial.ly/5ebfd0908e243b0d5a330d9e/guide-boze-cialo-kl-2?fbclid=IwAR2iaNHHF-MvQdjFJWGGexth1BmFVWHTQ_16cogY8eVpom-M_vZ8jk5QkXc


Pana Jezusa w Chlebie eucharystycznym możemy uwielbiać poprzez: 

 modlitwę, śpiew, skupienie, dobre zachowanie.  

Wykonaj zadania s. 141,142 

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. 
 
 
 


