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KLASA I 
 

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 22 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: Pozdrowienia z wakacji       

1.  
Edukacja 
polonistyczna 

- Niedługo wakacje. Będziemy wyjeżdżać w różne strony Polski. Do dziadków, 
cioci, wujka, koleżanki, kolegi lub do znajomych będziemy wysyłać 
pozdrowienia z miejsc, w których wypoczywamy. Pozdrowienia z wakacji 
wysyłamy przeważnie w formie widokówki lub smsa ze zdjęciem miejsca 
wypoczynku. Co napiszemy w pozdrowieniach? (napiszemy, że gorąco 
pozdrawiamy ze wspaniałego wypoczynku, że bardzo się cieszymy z tego 
wypoczynku, że jest piękna pogoda, że dużo zwiedzamy ciekawych miejsc i 
jesteśmy bardzo zadowoleni i polecamy te miejsca do wypoczynku itd.). Po co 
wysyłamy z wakacyjnego wypoczynku listy i widokówki? (po to żeby zachęcić 
do wypoczynku w tych miejscach i żeby pozdrowić swoich bliskich i znajomych). 
- Czytamy wiersz E. Zechenter – Spławińskiej „Napisz z wakacji”, Podręcznik s. 
60. Po przeczytaniu pytamy: O co prosi osoba mówiąca w wierszu? (o napisanie 
kartki z pobytu na wakacjach), Jakie informacje miałyby się znaleźć na tej 
kartce? (co robi na wakacjach, o czym myśli, jaką czyta książkę, jakie drzewo 
rośnie pod oknem, czy jest brzydko, czy ładnie, czy ciekawie, czy miło). 
- Zobacz, jak się adresuje kartki pocztowe, co musimy napisać, aby kartka czy 
list doszły do odbiorcy? (musi być adres odbiorcy czyli do kogo wysyłamy, adres 
nadawcy czyli kto wysyła, musimy również przykleić znaczek i wrzucić kartkę do 

- Podręcznik s.60,61  Ćwiczenie 
polonistyczne s.56,57 ćw. 
1,2,3,4,5 
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skrzynki pocztowej).  
- Patrzymy na s. 61 i wykonujemy ustnie ćw. 1 i 2. 
- Ćw. 1 – dobieramy zdania do widokówek. 
- Ćw. 2 – nakrycie, kremem, dozwolonym, nieznanych. 
- Wykonujemy z Ćwiczenia polonistycznego s. 56, 57 ćw. 1,2,3,4,5. 
- Ćw. 1 – Co robisz?, O czym myślisz?, Jaką czytasz książkę?, Jakie drzewo rośnie 
pod twoim oknem? 
- Ćw. 2 – kartka pocztowa, koperta, pocztówka, znaczek, widokówka, zdjęcie 
- Ćw. 3 – u góry przyklejamy znaczek, pod nim adres babci 
- Ćw. 4 – morzu, brzegu, grzyby. Na kartce Julki brakuje podpisu – Julka ( czyli 
kto napisał te pozdrowienia). 
- Ćw. 5 – To jest walizka na wakacyjne skarby. 
Kropka – narysuj wakacyjne skarby np. muszelki, kamyki, szyszki, pamiątki 
kupione itp.) 
 

    

 
  
    

         

 2.  

Edukacja 
matematyczn
a 
 
 

- Otwieramy Ćwiczenie na s. 80, 81 i wykonujemy ćw. 1,2,3,4,5,6,7,8. 
-Ćw. 1 – wg polecenia 
- Ćw. 2 – obliczamy działania 
- Ćw. 3 – 5 + 4 = 9 
- Ćw. 4 – kolorujemy trójkąty wg polecenia 
- Ćw. 5 – 8 – 3 = 5 
- Ćw. 6 – 9 kratek 
- Ćw. 7 – Jacek – 20zł, Darek – 19zł.  
Kropka – Jacek za książkę zapłacił 10zł, Darek za książkę zapłacił 12zł. Droższą 
książkę kupił Darek. 
- Ćw. 8 – obliczamy i w odpowiednie miejsca wpisujemy wyniki i litery i 
odczytujemy hasło – czerwiec, 6 miesiąc roku 
 
https://youtu.be/pyMri0IOpZY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ćwiczenie 
matematy
czne s. 
80,81  ćw. 
1,2,3,4,5,6
,7,8 
 
https://yo
utu.be/py
Mri0IOpZY 
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3.  Religia 

Temat: Wakacje zawsze z Bogiem. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przed nami czas wakacji. Czas odpoczynku, czas nawiązania relacji z innymi 

ludźmi. Podczas podróży wakacyjnych nie zapominajmy jednak o Panu Bogu, który 

czeka na nas każdego dnia i pragnie być naszym przyjacielem. 

Zapoznaj się z poniższą katechezą a dowiesz się w jaki sposób możemy rozwijać 

przyjaźń z Panem Bogiem. 

https://view.genial.ly/5eea22e5dbb68d0d92c54d47?fbclid=IwAR2u6sn5ATkmhUS

TvmCBsvDIjgNnKjr8PSwj3l2k7JqM_b61816vjgLH-nk 

Wykonaj zadanie w podręczniku s. 146 i 147  

Pozdrawiam! 

Podręczni

k 

 
 

    
Elżbieta 
Karczewska  

           

4. Edukacja 

- Narysuj rysunek dla taty z okazji jego święta, podaruj mu jutro i złóż życzenia. 
Możesz wykonać inny prezent, taki jaki chcesz.  

Kartka, przybory do zajęć 
plastycznych  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. 
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