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Wychowawca klasy: Katarzyna Sochacka 

Poniedziałek - 25 maja 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. 25 maja 

2020r. 

Edukacja 

wczesnoszkolna 
( 4 godz.) 

 

Zajęcia 

rozwijające       
( 1 godz. ) 

Krąg tematyczny: Znajomy – nieznajomy. 

TEMAT: Cykl wychowawczy – Mały wielki problem. 

Cele:  

- potrafi wyjaśnić znaczenie słów, 
- wie, że ludzie różnią się między sobą, 
- poznaję sylwetkę polskiego artysty malarza,  
- liczy dziesiątkami do 100,  
- dodaje i odejmuje pełne dziesiątki, 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Słuchanie wiersza N. Usenko : Nie wiem, czy 
wiecie to …”. 

2. Wyjaśnienie znaczenia słów: rosną nam 
skrzydła. 

3. Liczy dziesiątkami do 100. 

4. Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek. 

5. Stopniowanie przymiotników. 

6. Akceptowanie inności. 

7. Nauka nazywania czynności – film edukacyjny. 

8. Radzenie sobie z  trudnymi sytuacjami. 

9. Poznanie sylwetki Stanisława Wyspiańskiego. 

10. Malowanie farbami „ Moja Rodzina” – praca 
plastyczna 

Zajęcia rozwijające – T:  Układamy zdania z 
rozsypanych wyrazów. 

https://wordwall.net/pl/resource/782857/zabawy-

dzieci-klasa-1 - zabawy dla dzieci (czytanie) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=c8NmBMsZkRo 

– nauka nazywania czynności 

 

 

 

10 – 15 min. 

https://wordwall.net/pl/resource/782857/zabawy-dzieci-klasa-1
https://wordwall.net/pl/resource/782857/zabawy-dzieci-klasa-1
https://www.youtube.com/watch?v=c8NmBMsZkRo


Podręcznik -  str. 50, 51. 

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej –str.48, 49.  

Ćwiczenia do edukacji matematycznej – str. 69, 70.                

( zadanie 1,2,3,4)   

2. 25 maja 
2020r. 

Religia  Temat: Kochamy naszą mamę. 

Cele: Uświadomienie prawdy, że mama jest ważną 

osobą. 

Polecenia dla uczniów: 

1. Proszę otworzyć podręcznik na str. 136. 

2. Odpowiedz, czym zajmuje się mama? 

• Mama daje życie, 

• opiekuje się dzieckiem, troszczy się o nie; 

• dba, aby dziecko było zdrowe, aby miało co jeść, żeby 
w domu było czysto; 

• pomaga, uczy, wychowuje; 

• prowadzi do Boga, uczy, jak się modlić (jak 
rozmawiać z Bogiem). 

3.Kochamy naszą mamę i chcemy, aby ona była zawsze 
radosna. 

Miłość mamy jest tak wielka, że „przekracza czas” – jest 

wieczna. Mama troszczy się o nas także wtedy, kiedy 

jest już w niebie. Modli się za nas i my modlimy się za 

nią. 

4.Jest taki dzień w roku, w którym obchodzimy święto 

każdej mamy – to Dzień Matki. Obchodzimy go 26 maja. 

Robimy wtedy dla mamy laurki, jesteśmy mili. Każde 

dziecko wie, że mama jest ważna codziennie, nie tylko 

od święta. Dlatego modlimy się za mamę, nie tylko w 

Dniu Matki, ale codziennie podczas pacierza. Naszą 

miłość okazujemy, pomagając mamie każdego dnia, 
słuchając jej. 

5. Proszę zrobić zadanie w podręczniku. 

6. Zadanie domowe: Narysuj laurkę i mocno wycałuj 
swoją mamusię. 

 

 

 


