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Wychowawca klasy: Katarzyna Sochacka 

Poniedziałek  - 11 maja 2020 r. 
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Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

Całkowity 

czas 

przeznaczon

y w czasie 

lekcji na 

pracę   on - 
line 

1. 11 maja 

2020r. 

Edukacja 

wczesnoszkolna 
( 4 godz.) 

 

Zajęcia 

rozwijające       
( 1 godz. ) 

Krąg tematyczny: Polska – mój kraj. 

TEMAT: Legenda o białym orle. 

Cele:  

- potrafi opowiedzieć legendę własnymi słowami. 
- wie jakie miasto było pierwszą stolicą Polski. 
- rozumie pojęcie mnożenie i wie że zastępuje ono 
działania na dodawanie. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Czytanie i oglądanie komiks „O Lechu i Białym 

Orle”. 

2. Słuchanie legendy o założeniu grodu. 

3. Układanie obrazków w kolejności 

chronologicznej. 

4. Podpisywanie obrazków. 

5. Wprowadzenie pojęcia mnożenia i znaku 

mnożenia.  

6. Ćwiczenia mnożenia liczb przez 2. 

Zajęcia rozwijające – T: Ćwiczymy ortografię na 

wesoło. 

 Gniazdo białego orła - Baśnie Polskie   

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0 

Podręcznik -  str. 28, 29. 

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej –str.28, 29.  

Ćwiczenia do edukacji matematycznej – str. 59                
( zadanie 1,2,3,4) 

 

 

 

 

10 – 15 min. 

2. 11 maja 

2020r. 

Religia  Temat: Jezus czeka na nas w kościele. 

Cel: Uświadomienie prawdy, że Jezus zawsze czeka na 
nas w kościele. 

Polecenia dla uczniów: 

1.Pan Jezus wypełnił swoją obietnicę i pozostał z nami, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


ale ukryty w Najświętszym Sakramencie. Jest więc 

z nami w każdej Mszy Świętej i pozostaje cały czas w 

kościele, o czym przypomina wieczna lampka, która 

nieustannie się świeci na czerwono. Wieczna lampka 

jest znakiem obecności Jezusa w tabernakulum. Światło 
to przypomina Go jako wieczną światłość. 

2.Kościół to Dom Boży, w którym zawsze czeka na nas 

Pan Jezus. Możemy do Niego przychodzić codziennie, 

nie tylko na niedzielną Mszę Świętą. W każdej wolnej 

chwili możemy odwiedzić Jezusa w kościele i 
porozmawiać z Nim o swoich sprawach. 

3. Proszę zrobić zadania na stronach: 100- 

101. 

 

 

 


