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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 15 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: Wkrótce wakacje wykorzystania, adresy stron, linki, 

 

nadzorujący 

 

     

    Temat: Wakacyjne plany       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Zbliżają się wakacje. Z czym kojarzą się Wam wakacje? (z wypoczynkiem, 
plażą, słońcem, górami, morzem, jeziorami, plecakiem, walizką itp.) 
- Czytamy opowiadanie z Podręcznika s.56 pt.: „Przyjaźń na odległość”. Po 
przeczytaniu tekstu pytamy? Jakie plany wakacyjne miały dzieci? (wyjazdy na 
Mazury do dziadków, do cioci w góry, na obóz tenisowy), Czego Klara 
zazdrościła koleżankom? (że inne dzieci będą spędzały czas  razem), W jaki 
sposób dzieci postanowiły utrzymywać ze sobą kontakt podczas wakacji? 
(poprzez rozmowy telefoniczne), Co na to powiedziała pani Hania? (ucieszyła 
się, że uczniowie jej klasy się przyjaźnią i będą ze sobą w kontakcie nawet 
podczas wakacji). 
- Patrzymy na stronę 57, oglądamy ilustracje i zapoznajemy się z planami dzieci 
na wakacje. Gdzie i jak dzieci będą spędzać wakacje? (nad morzem, w górach, 
nad jeziorem, na obozie harcerskim, u dziadków, w mieście). 
- Otwieramy Ćwiczenie polonistyczne s.53,54. 
- Ćw. 1 – Emil, Laura, Martyna i Jagoda. 
- Ćw. 2 – do, w, na, za, nad 
- Ćw.3 – ustnie, bez kropki 
- Ćw. 4 – łowić ryby, budować zamki z piasku, kąpać się w basenie, opalać się na 

- Podręcznik s.56,57  Ćwiczenie 
polonistyczne s.53,54  ćw. 1,2,3,4 
 
 
 
 https://youtu.be/heNna0maQ0E 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Dorota Kaczor  

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


leżaku, grać w piłkę, zwiedzać zabytki, wspinać się na szczyty, jeździć na 
rowerze 
  

   
Obejrzyj film – Kubuś -  Wakacje 
https://youtu.be/heNna0maQ0E 

 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

- Otwieramy Podręcznik s. 48,49 
- Ćw. 1  – widzimy Olka, który przeskakuje największą kałużę. Odczytaj z 
obrazka, jaką odległość pokonał (100 cm). Olek przeskoczył 100 cm, czyli 1 metr 
(w skrócie 1 m). 
Zapamiętaj! 
 100 centymetrów to 1 metr 
 100 cm to 1 m 
- Ćw. 2 – czerwone wstążki – 90 cm, niebieskie – 100 cm, zielone – 80 cm 
Kropka – niebieska 
- Ćw. 3 – tuja, rama okienna 
- Otwieramy Ćwiczenie s. 77 
- Ćw. 1 – 40 cm, 10 cm, 30 cm 
- Ćw. 2 – 40 cm, 40 cm, 30 cm 
- Ćw. 3 – 60 cm – 3, 80 cm – 4, 40 cm – 2, 100 cm – 5, 1 m – 5, 20 cm – 1 
- Ćw. 4 – mierzymy nie w klasie, a w wybranym pokoju 
 
 
 
 

 
 
 
 
Podręczni
k s. 48,49 
 
Ćwiczenie 
matematy
czne s. 77 
ćw. 1,2,3,4 
 
 

 
 
   Dorota Kaczor 

3.  Religia 

Temat: Serce , które zawsze kocha. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przeżywamy obecnie miesiąc czerwiec. Miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu 

Pana Jezusa. Pan Jezus bardzo kocha wszystkich ludzi. Mówimy  że Jego serce jest 

otwarte dla wszystkich. 

Zapraszam do zapoznania się z poniższą katechezą. 

 

https://view.genial.ly/5ece088af568220d50757389/interactive-image-serce-jezusa-

zrodlem-milosci-i-dobroci?fbclid=IwAR0tD9N0TBqJHKRn-

h8dmStrUqWdM_I5R_SZQ8kE56h-mzSqrNM2uPZPJhM 

 

Podręczni

k 

 
 

    
Elżbieta 
Karczewska  

https://view.genial.ly/5ece088af568220d50757389/interactive-image-serce-jezusa-zrodlem-milosci-i-dobroci?fbclid=IwAR0tD9N0TBqJHKRn-h8dmStrUqWdM_I5R_SZQ8kE56h-mzSqrNM2uPZPJhM
https://view.genial.ly/5ece088af568220d50757389/interactive-image-serce-jezusa-zrodlem-milosci-i-dobroci?fbclid=IwAR0tD9N0TBqJHKRn-h8dmStrUqWdM_I5R_SZQ8kE56h-mzSqrNM2uPZPJhM
https://view.genial.ly/5ece088af568220d50757389/interactive-image-serce-jezusa-zrodlem-milosci-i-dobroci?fbclid=IwAR0tD9N0TBqJHKRn-h8dmStrUqWdM_I5R_SZQ8kE56h-mzSqrNM2uPZPJhM


Wykonaj zad. s. 144 

Pozdrawiam! 

           

4. Edukacja 

- „Moje wakacyjne plany” – narysuj, gdzie chciałbyś wyjechać w czasie wakacji. 
 Kartka, 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. 
 


