
 
Lp. 

 
Data  
 

 
Przedmiot 

 
Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia  

Dla klasy I b 
Wychowawca – Ewa Skubisz 

Wtorek –                  Edukacja wczesnoszkolna  
Religia 

 
Całkowity czas 
przeznaczony                          

w czasie lekcji na 
pracę online 

 
 

1. 
09.06. 
2020r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

-wtorek- 

4-godz 
 

z. wyrównawcze  
  ed. .matematyczna 

 

 
 

Krąg tematyczny- Cztery pory roku- 
 
Temat dnia: - Co daje nam wieś?- 
 
Cele: 

 Potrafi wypowiadać się 
 Zna zasadę pisowni nazw zawodów z cząstką  -arz- 
 Wie, jak powstaje chleb i skąd bierze się cukier 
 Potrafi wskazać dane, obliczyć wynik i napisać 

odpowiedź 
 

Polecenia dla uczniów: 
Słuchanie informacji o produktach spożywczych. Rośliny 
uprawne, zwierzęta hodowlane na wsi. Przeliczanie  liczby 
liter, głosek, sylab w wyrazach. Pisownia nazw zawodów 
cząstką- arz- Obliczanie wyników dodawania, odejmowania i 
mnożenia. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

 
Podręcznik -str.72,73 
Ćwiczenia do ed. polonistyczna- str.72,73 
Ćwiczenia do ed. matematycznej str.83 zad.1,2,3,4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4  
co daje nam wieś 
 
Zajęcia wyrównawcze edukacja matematyczna-  Utrwalenie dodawania i odejmowania  
z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 20 

Od 15 do 30 minut  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.06. 
2020r. 

Religia Temat: Uroczystość Bożego Ciała. 

Cel: Uświadomienie prawdy, że uroczystość Bożego 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) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4

