
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA KLASY I a  
 

Wychowawca klasy: Katarzyna Sochacka 

Poniedziałek - 8 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. 8 czerwca 

2020r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

( 4 godz.) 

 

Zajęcia 
rozwijające       
( 1 godz. ) 

Krąg tematyczny: Cztery pory roku. 

TEMAT: Co widać na polu? 

Cele:  

- potrafi rozwinąć zdanie, 
- potrafi wymienić nazwy zwierząt i roślin, które 
można spotkać na polu, 
- potrafi opowiedzieć o pracy rolnika, 
- sprawdza umiejętności matematyczne – obliczenia 
pieniężne,  
- zabawy matematyczne – rozwiązywanie zagadek i 
łamigłówek. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Słuchanie informacji o polu. 
2. Wypowiadanie się na temat wysłuchanych 

treści. 
3. Rozwijanie zdań. 
4. Praca rolnika i jej społeczne aspekty. Poznanie 

roślin i zwierząt polnych. Szkodniki pól i 
sprzymierzeńcy rolnika. 

5. Sprawdzanie umiejętności matematycznych – 
obliczenia Pieniężne. 

6. Doskonalenie techniki obliczania wyników 
dodawania i odejmowania. 

Zajęcia rozwijające – T:  Przeliczanie liczby liter, 
głosek, sylab w wyrazach – karty pracy pod tabelką. 

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 

– Wędrówki Skrzata Borówki - POLE 

Podręcznik -  str. 70, 71. 

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej –str.70, 71.  

Ćwiczenia do edukacji matematycznej – str. 82, 
(zadanie 1, 2) 

 

 

 

10 – 15 min. 

2. 8 czerwca 

2020r. 
Religia  Temat: Uroczystość Bożego Ciała. 

Cel: Uświadomienie prawdy, że uroczystość Bożego 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4


Ciała jest uwielbieniem Jezusa Chrystusa w 
Najświętszym Sakramencie 

Polecenia dla uczniów: 

1. Proszę otworzyć podręcznik na stronie 141. 

2. Słońce jest ważne. Dlaczego? (daje światło, ciepło, 
dzięki niemu rosną rośliny; kiedy jest słoneczny dzień, 
mamy lepszy nastrój i chęć do zabawy; jest nam 
wesoło, itp.) 

3. Proszę zrobić zadanie w podręczniku. 

4. Tak jak słońce jest ważne do życia, tak ważny jest 
Jezus w Najświętszym Sakramencie. Jego obecność daje 
nam radość. W Hostii( zobacz na obrazku w 
podręczniku) jest prawdziwie obecny Pan Jezus. On 
chce, aby każdy człowiek przychodził do Niego. Jest 
taki dzień w ciągu roku, w którym Jezus „wychodzi” na 

ulice, aby mogli Go zobaczyć także ci, którzy do Niego 
nie przychodzą. To wyjście nazywamy procesją Bożego 
Ciała. 

5. Układanie puzzli procesji str.142.(w odpowiedniej 
kolejności: 1 – Ministrant z krzyżem, za nim feretrony i 
poduszki, 2 – pozostali ministranci z dzwonkami, 3 – 
dziewczynki sypiące kwiaty, 4 – ksiądz z monstrancją, 5 

– wierni) 

 

 



 

 



 

 


