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Wychowawca klasy: Katarzyna Sochacka 

Środa – 27 maja 2020 r. 

 

Lp. 

 

Data 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

Całkowity czas 

przeznaczony w 

czasie lekcji na 
pracę  on - line 

1. 27 maja 

2020r. 

Edukacja 

wczesnoszkol

na ( 3 godz.) 

Krąg tematyczny:  Znajomy – nieznajomy. 

TEMAT: Bądź ostrożny! 

Cele:  

- wie, jak należy zachować się w stosunku do osób 
nieznajomych, 
- wie, do kogo należy się zwrócić, gdy zdarzy się coś 
niepokojącego, 
- podaje poprawne wyniki mnożenia liczb przez 10. 
 
Polecenia dla uczniów: 

1. Przypomnienie i utrwalenie zasad 

asertywnej odpowiedzi. 

2. Rozmowa na temat przyjmowania 

prezentów od nieznajomych. 

3. Kolorowanie okienek z sylabami. 

4. Łączenie rysunków z sylabami. 

5. Mnożenie liczb przez 10. 

6. Film edukacyjny – pożar w lesie lub na 
łące. 

https://www.youtube.com/watch?v=2-lB3ZbHGhI 

– pożar w lesie lub na łące 

Podręcznik – str.  54, 55. 

Ćwiczenia do edukacji polonistycznej –str. 52, 53. 

Ćwiczenia do edukacji matematycznej – str. 73.              

( zadanie 1, 2) 

 

 

 

10 – 15 min. 

2. 27 maja 

2020r.  

Religia   Temat: Chcę przebaczać. 

Cele: Ukazanie prawdy, że chrześcijanin 
przebacza. 

Polecenia dla uczniów: 

 

1. Proszę wykonać pierwsze ćwiczenie w 
podręczniku. 

2. Następnie proszę przeczytać dziecku fragment 

z Pisma św. ,,Dlatego podobne jest królestwo 

niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-lB3ZbHGhI


swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, 

przyprowadzono mu jednego, który mu był 

winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie 

miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go 

razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby 

tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed 

nim i prosił go: „Panie, miej cierpliwość nade 

mną, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad 

tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz 

gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze 

współsług, który mu był winien sto denarów. 

Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś 

winien!”. Jego współsługa upadł przed nim i 

prosił go: „Miej cierpliwość nade mną, a oddam 

tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił 

go do więzienia, dopóki nie odda długu. 

Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo 

się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu 

wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go 

przed siebie i rzekł mu: „Sługo niegodziwy! 

Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 

prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był 

ulitować się nad swoim współsługą, jak ja 

ulitowałem się nad tobą?”. I uniesiony gniewem 

pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu 

całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam 

Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 

przebaczy z serca swemu bratu». (Mt 18, 23-35) 

Siłę do przebaczania daje nam Bóg, który 

wybacza nam wszystkie grzechy. Ponieważ 

jesteśmy Jego dziećmi, przebaczamy z serca 
naszym bliźnim. 

3. Proszę wykonać ćwiczenia w podręczniku. 

 

3.  27 maja 
2020r.  

Język 
angielski 

Temat: My paty. Moje przyjęcie. 

Podręcznik: 

 Strona 60, słuchamy nagrania do zadania 1 – 

piosenka oraz powtarzamy nowe słowa  z zadania 2 

na głos. Proszę, by rodzice wpisali te wyrazy dzieciom 

do zeszytu aby ćwiczyły pisownię (niech jednak 

podzielą sobie pracę przynajmniej na dwa dni). 

Zeszyt ćwiczeń: 

 Strona 60, wykonujemy zadanie 1 i 2. 

Proszę rozciąć nowe karty obrazkowe ze 

zwierzątkami i korzystać z nich przy nauce nowych 

słów. 

Około 7 minut 

 

 


