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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 19 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: Wkrótce wakacje 
wykorzystania, adresy stron, 
linki, 

 

nadzorujący 
 

     

    Temat: Pakujemy wakacyjną walizkę       

1.  Edukacja 

- Zbliżają się wakacje, będziemy wyjeżdżać w różne miejsca. Niektórzy z 
Was wyjadą z rodzicami, niektórzy na kolonie i obozy bez rodziców. 
Pamiętajmy jednak o zachowaniu bezpieczeństwa bez względu na to z kim 
jesteśmy i gdzie jesteśmy. Pamiętajmy o zasadach zachowania w górach, 
nad morzem, nad jeziorem, w lesie i w innych miejscach. Pamiętajmy też, 
że nie wszystko, co jest piękne, co nam się podoba możemy dotykać lub 
zrywać. 

- Otwórzcie Podręcznik na s. 58 i przyjrzyjcie się zdjęciom trujących roślin i 
grzybów. Zapamiętaj jak one wyglądają i jak się nazywają (cis – drzewo 
iglaste ma trujące owoce, pięknie pachnąca konwalia ma również trujące 
owoce, glistnik jaskółcze ziele jest rośliną leczniczą ale posiada też 
właściwości toksyczne na organizm ludzki, następna roślina – bluszcz 
posiada również trujące owoce i oczywiście znane wszystkim grzyby trujące 
– muchomory, najczęściej spotykane: muchomor sromotnikowy i 
muchomor czerwony). 
 
- Obejrzyj filmy na temat bezpiecznego zachowania w czasie letniego 
wypoczynku: nad wodą (nad jeziorem i nad morzem) i w górach 
 
https://youtu.be/0iidgRGFl60 

 
 
 
 
 
- Podręcznik s. 58,59 
Ćwiczenie polonistyczne s. 55 ćw. 
1,2 
 
 
 
 

https://youtu.be/0iidgRGFl60 
 
https://youtu.be/Ui-ndYWcThA 
 
https://youtu.be/wS4SRvkvLio 
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https://youtu.be/Ui-ndYWcThA 
https://youtu.be/wS4SRvkvLio 

- Otwieramy Podręcznik na s. 59 i czytamy opowiadanie pt.: „Trudny 
wybór”(tekst mogą również przeczytać dzieci). Po przeczytaniu pytamy: 
Dokąd wybiera się Jacek w czasie wakacji? (jedzie na obóz w góry), Co 
spakował do plecaka? (płetwy, hełm rycerski, sklejany model samolotu, 
przewodnik po Afryce, wędkę i świecznik), Czego nie udało mu się 
zapakować do plecaka? (kurtki), Co sądzisz o rzeczach spakowanych przez 
Jacka, czy te rzeczy przydadzą mu się w górach? (żadna z tych rzeczy nie 
przyda mu się w górach), Co będzie musiał zrobić? (jeszcze raz spakować 
plecak, włożyć do niego naprawdę potrzebne rzeczy). 
- Jak myślisz, co Jacek powinien spakować do plecaka? (kurtkę, odpowiednie 
buty, odzież na ciepłe i chłodne dni, bieliznę i odzież do spania, przybory 
toaletowe i krem do opalania, ręcznik, aparat fotograficzny, mapę, czapkę z 
daszkiem). 
- Wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s.55 ćw. 1,2. 
- Ćw. 1 – obrysowujemy: świecznik, hełm rycerski, wędkę, płetwy, model 
samolotu, przewodnik po Afryce. 
- Ćw. 2 – dopisujemy: aparat, ręcznik, czapkę z daszkiem, krem do opalania, 
przybory toaletowe  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Polonistyczna     Dorota Kaczor  

          

           

3. W - f 

- Obejrzyj film „Zajęcia sportowe dla dzieci na świeżym powietrzu”. 
 Po obejrzeniu filmu wyjdź na podwórko, zaproś mamę, tatę, dziadków lub 
rodzeństwo do wspólnych ćwiczeń i zabawy. Niektóre ćwiczenia i zabawy 
znasz.  Do slalomu zamiast pachołków możesz użyć butelek po napojach 
wypełnionych wodą. Możesz pobawić się w inne zabawy, w te które lubisz. 
Pamiętaj, że muszą być one bezpieczne.  
Wesołej zabawy! 
 
https://youtu.be/8fRedvlMh7A https://youtu.be/8fRedvlMh7A  Dorota Kaczor  



       

      

 

3. 

Edukacja 
matematyczna 
 

 -Wykonujemy z Ćwiczenia matematycznego s. 78, 79 ćw. 1,2,3,4,5. 
- Ćw. 1 – Ala  10zł – 5zł = 5zł, Julek  60zł – 40zł = 20zł, Ewa  19zł – 9zł = 10zł, 
Borys  100zł  - 90zł = 10zł 
- Ćw. 2 – pomarańczowa ramka: 50 to – 40,10 i  20,20,10 i 30,20 i 30,10,10, 
zielona ramka: 100 to – 40,50,10 i 70,30 i 80,20 i 10,40,30,20 i 
40,20,10,10,20 
- Ćw. 3 – Ola – 9 czerwiec, Jacek – 13 czerwiec, Zuzia – 6 czerwiec 
- Ćw. 4 – wcześniej wyjeżdża Natalka 
- Ćw. 5 – 10, 30, 50, 80, 10, 30, 60, 20 

 
  Ćwiczenie s.78,79 ćw. 1,2,3,4,5.  Dorota Kaczor 

4.  Język angielski 

S: Powtarzamy słownictwo związane z zabawkami- TOYS.    
Powtarzam nazwy zabawek 
 

Obejrzyj uważnie prezentację i z pomocą rodzica, postępuj według 

poleceń. Na slajdach z nazwami zabawek możesz przypomnieć 

sobie również ich wymowę naciskając na ikonkę PLAY( 

trójkącik). Na końcu czeka na Ciebie interaktywna zabawa 

pamięciowa. Staraj się wymawiać nazwy zabawek na głos, to 

pomoże Ci jeszcze lepiej utrwalić to słownictwo. Miłej pracy! 

Materiał zaczerpnięty z Genially, autor: Paulina Paleczna. 
 
 
 
https://view.genial.ly/5ed7835a2565c70d09300543/interactive-
content-toys?fbclid=IwAR0echKgaBPA5mp4i9hgORZsHGlDrk_3HH-
Uq_ndTaI596CFXezNp8e2Z-Y 
 
 

 
 
 
  

Małgorzata 
Grzegorczyk 

           

https://view.genial.ly/5ed7835a2565c70d09300543/interactive-content-toys?fbclid=IwAR0echKgaBPA5mp4i9hgORZsHGlDrk_3HH-Uq_ndTaI596CFXezNp8e2Z-Y
https://view.genial.ly/5ed7835a2565c70d09300543/interactive-content-toys?fbclid=IwAR0echKgaBPA5mp4i9hgORZsHGlDrk_3HH-Uq_ndTaI596CFXezNp8e2Z-Y
https://view.genial.ly/5ed7835a2565c70d09300543/interactive-content-toys?fbclid=IwAR0echKgaBPA5mp4i9hgORZsHGlDrk_3HH-Uq_ndTaI596CFXezNp8e2Z-Y


         

         

        
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 


