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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 10 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: Wkrótce wakacje wykorzystania, adresy stron, linki, 
 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Święto taty       

1.  

Edukacja 
polonistyczno - 
społeczna 

- Rozmowa z dziećmi na temat naszych tatusiów, ich imionach, wyglądzie, 
ulubionych zajęciach. Przypomnienie o święcie taty – 23 czerwca Dzień 
Taty. 
- Otwieramy Podręcznik na s.54 i czytamy wiersz M. Brykczyńskiego „Tata” 
– dzieci mogą przeczytać samodzielnie. Po przeczytaniu pytamy: O kim 
mówi bohater wiersza? (o swoim tacie), Jaki jest tata, o którym jest mowa 
w wierszu? (jest szczery, nie boi się prawdy, jest zgodny, wszystko potrafi, 
jest wspaniały, wesoły), Dlaczego można nazwać go rycerzem? (bo ma 
takie cechy jak rycerz). W jaki sposób Ty okazujesz tacie, że go kochasz? 
(wypowiedzi dzieci). 
- Patrzymy na s. 55 i oglądamy ilustracje mówiące o tym, co można robić z 
tatą. Z tata możemy: uprawiać sport, czytać książki, przyrządzać posiłki, 
budować z klocków, robić zakupy, odrabiać lekcje). Zastanów się, czy 
lubisz z tatą spędzać czas. 
- Otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s.51,52 i wykonujemy ćwiczenia. 
- Ćw. 1 – 1 – Jest rycerzem, choć nie ma zbroi. 2 – Mówi szczerze i nie boi 
się prawdy. 3 – Sprawia, że mama jest wesoła. 4 – Tata wszystko umie. 5 – 
Tata mnie rozumie, bo sam był dzieckiem. 
- kropki nie wykonujemy 
- Ćw. 2 – Tata i syn grają w piłkę nożną. Tata i dzieci gotują obiad. Tata i 
dzieci jeżdżą na rowerach. 

 
 
 
 
 
- Podręcznik s. 54,55 
- Ćwiczenie polonistyczne s.51,52 
ćw. 1,2,3,4. 
 
 
 
https://youtu.be/Nfqf3qhp4HA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dorota Kaczor  

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


- Ćw. 3 – Piszemy w zeszycie. 
Mój tata jest (wybieramy z ramki określenia i je zapisujemy) 
- Ćw. 4 – wg polecenia (łączymy ramki tego samego koloru) 
Na Dzień Taty zrób dla taty laurkę i napisz na laurce życzenia. Wręcz tacie 
laurkę 23 czerwca. 
Zapamiętaj, gdy będziesz pisać życzenia dla taty, wyrazy: Tato, Twojego, 
Ci napisz wielką literą. 
 
 
Posłuchaj piosenkę i obejrzyj film 
https://youtu.be/Nfqf3qhp4HA 

 
 
 
 

    

 
  
 

śr., 1 kwi, 12:52 (5 dni 
temu) 

  

 
 

 
 

 

 
    

         

 2.  

W - f 
 
 

- Dzisiaj wybierz się na spacer. Zaproś mamę lub tatę, babcię, dziadzia lub 
rodzeństwo. Zaobserwuj, co zmieniło się w przyrodzie. Jak obecnie 
wyglądają rośliny i co dzieje się w świecie zwierząt.  
Życzę miłego spaceru i wypoczynku na świeżym powietrzu. 
 
     Dorota Kaczor 

          
 

3. 
Edukacja 
matematyczna 

Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s. 75 ćw. 1,2,3  i s.76 ćw. 
1,2,3,4. 
Ćwiczenie s. 75. 
- Ćw. 1 – cena biletu na statek – 10zł, cena biletu na wodolot – 20zł. 
Za 3 bilety na statek zapłacimy – 30zł, za 2 bilety na wodolot zapłacimy – 
40zł, bilet na wodolot i 2 bilety na statek – 40zł, bilety na wodolot dla 
rodziców i dwoje dzieci – 20+20+20+20=80zł 
Gwiazdka –  3 bilety na statek (10+10+10=30), 1 bilet na statek i 1 bilet na 

Ćwiczenie matematyczne s. 75 
ćw. 1,2,3 i s.76 ćw. 1,2,3,4  Dorota Kaczor  



wodolot (10+20=30) 
- Ćw. 2 – obliczamy działania 
- Ćw. 3 – 15 figur 
Ćwiczenie s. 76 
- Ćw. 1 – 17 gr, 18 gr, 20 gr, 50 gr, 70 gr, 70 gr 
- Ćw. 2 – miś i piesek – 50 gr, piesek, grabki, łopatka – 60 gr, grabki, 
wiaderko – 80 gr, miś, wiaderko – 90 gr, 2 łopatki – 40 gr, łopatka, grabki, 
miś – 90 gr. 
- Ćw. 3 – np. lizaka, gumę do żucia, bułkę i inne. 
- Ćw. 4 – wg polecenia 
 
 
 

       

       

4.  
Edukacja 
muzyczna  

 - Posłuchaj piosenki „Słoneczna wycinanka”- Ćwiczenie do muzyki s. 88,89 
płyta piosenka nr 37. Zaśpiewaj piosenkę z płytą. 
Możesz wysłuchać tę piosenkę z tego linku 
https://youtu.be/p9rzKas3qc0 

Ćwiczenie do muzyki s. 88,89 
płyta piosenka nr 37. 
 
https://youtu.be/p9rzKas3qc0  Dorota Kaczor 

 

 

 

 

 5.  
Język 
angielski  

 S: Sprawdzamy naszą wiedzę z rozdziału 8.    
Wykorzystuję informacje z poprzednich lekcji do wykonania karty 
pracy zamieszczonej na Classroom. 
 
Tym razem karty pracy NIE trzeba odsyłać. Wykonajcie ją dokładnie, 
sprawdzając swoją wiedzę z rozdziału 8. To będzie nasza ostatnia praca 
pisemna w tym roku. 
 
    

Małgorzata 
Grzegorczyk 

           

 

 

 

 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


