
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY I a  
 

Wychowawca klasy: Katarzyna Sochacka 

Poniedziałek - 15 czerwca 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. 15 czerwca 

2020r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

( 4 godz.) 

 

Zajęcia 
rozwijające       
( 1 godz. ) 

Krąg tematyczny: Wakacje za progiem. 

TEMAT: Nadchodzi lato. 

Cele:  

- uczeń potrafi ułożyć życzenia, 
- wie, kiedy zaczyna się kalendarzowe lato, 
- podaje różnice miedzy latem a wiosną, 
- sprawdza swoje umiejętności matematyczne, 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Opisywanie ilustracji. 
2. Układanie wakacyjnych życzeń. 
3. Uzupełnianie zdań. 
4. Utrwalanie nazw zmysłów. 
5. Poznanie daty nadejścia kalendarzowego lata. 
6. Cechy lata. 

7. Rozwiązywanie zadań sprawdzających 
matematyczne umiejętności.  

Zajęcia rozwijające – T:  Gry planszowe z udziałem 
rodziny  

---------------------------------------------------------------------- 

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

VbbJIqfcgA - Lato – przyroda, wakacje, co robić nad 

morzem i w górach – Film edukacyjny dla dzieci 

 
-Podręcznik -  str. 76, 77. 

-Ćwiczenia do edukacji polonistycznej –str.76, 77.  

-Ćwiczenia do edukacji matematycznej – str. 87, 
(zadanie 1, 2) i str. 88 ( zadanie 1, 2 a 3 dla 

chętnych)  

 

 

 

10 – 15 min. 

2. 15 czerwca 

2020r. 
Religia  Temat: Serce, które zawsze kocha.. 

Cel: Uświadomienie prawdy, że Serce Jezusa kocha nas. 

Polecenia dla uczniów: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA
https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA


1. Proszę otworzyć podręcznik na stronie 143. 

2. *Czy można zobaczyć, czy człowiek ma dobre serce? 
* W jaki sposób? Tak, patrząc na czyjeś postępowanie 
można stwierdzić, że ktoś ma dobre serce. Patrząc na 
życie Pana Jezusa, możemy także zobaczyć Jego Serce. 
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących 
na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na 
każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. (Łk 4, 40) 

3. W Sercu Jezusa każdy człowiek ma swój dom. Pan 
Jezus kocha wszystkich tak samo i chce, aby każdy 
człowiek z Nim się spotkał. On pomaga nam w życiu, 
abyśmy mogli tak jak On czynić dobro, mieć dobre 
serce. Jezus jest naszym najlepszym Przyjacielem. 
Kiedy się z Nim często spotykamy i rozmawiamy, 
stajemy się do Niego podobni. Nasze serce jest coraz 

bardziej podobne do Jego Serca 

4.Proszę zrobić zadanie w podręczniku. 

 

 

 

 

 


