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Wychowawca klasy: Katarzyna Sochacka 

Poniedziałek  - 27 kwietnia 2020 r. 

 

Lp. 

 

Data 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

Całkowity 

czas 

przeznaczon

y w czasie 

lekcji na 

pracę   on - 
line 

1. 27 kwietnia 

2020r. 

Edukacja 

wczesnoszkolna 
( 4 godz.) 

 

Zajęcia 

rozwijające       
( 1 godz. ) 

Krąg tematyczny: Na niebie. 

TEMAT: Latające maszyny. 

Cele:  

- pierwszy samolot – krótki opis 
- nazwy latających pojazdów 
- figury geometryczne – ich boki i kąty. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Słuchanie informacji o maszynach latających. 

2. Zaznaczenie właściwych odpowiedzi. 

3. Wymyślanie nazwy pojazdów. 

4. Układanie pytań i szukanie odpowiedzi – praca 

pilota. 

5. Nalepianie nazw latających pojazdów. 

6. Wprowadzenie boków i kątów w figurach 

geometrycznych. 

Zajęcia rozwijające – T: Bawię się i uczę. 

Podręcznik -  str.12, 13. 

https://www.youtube.com/watch?v=HGg2Hf3zYz4 

https://www.youtube.com/watch?v=vI_Euz7wiQc 

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej –str.10, 11.  

Ćwiczenia do edukacji matematycznej – str. 50                 
( zadanie 1,2,3) 

 

 

 

 

10 – 15 min. 

2. 27 kwietnia 

2020r. 

Religia  Temat: Wszyscy chwalimy Maryję. 

Cel: Ukazanie uczestnictwa w nabożeństwach ku czci 
Maryi jako ważnego elementu wiary. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Jest taka piękna historia o chłopcu, Karolu, który 

miał oboje rodziców. Cieszył się bardzo każdego z dnia. 

Gdy chłopiec miał kilka lat zmarła jego mama. Chłopcu 

i jego tacie było bardzo smutno. Kilka dni po pogrzebie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HGg2Hf3zYz4
https://www.youtube.com/watch?v=vI_Euz7wiQc


mamy, tato zabrał Karola do miejsca do którego bardzo 

często chodzili. Tato wziął za rękę chłopca, 

przyprowadził do przodu budynku, wskazał na 

wizerunek pięknej Pani i powiedział: ,,Od teraz Ona 

będzie się tobą opiekować i będzie twoja Mamą’’. – Jak 

myślicie, gdzie tato zaprowadził Karola? (do kościoła) 

-Kogo wskazał chłopcu jako Mamę? 

(Maryję) Maryja pokazuje nam, jak mamy kochać Pana 

Boga. 

2. Obejrzyjcie ilustrację w podręczniku na str.134.  Jest 

taka specjalna modlitwa, w której zostały zebrane 

wszystkie określenia Maryi. To Litania do NMP. Tą 

litanią szczególnie modlimy się w maju na 
nabożeństwach nazywanych majówkami. 

3.Teraz proszę, zrób zadanie na str. 135. 

 

 


