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Lp. 

 

Data  

 

 

Przedmiot 

 

Plan pracy zajęć zdalnych na dany dzień tygodnia 

 

Całkowity czas 

przeznaczony                          

w czasie lekcji 

na pracę on – 

line 

 

 

1. 

 

04.05  05.05. 

2020r.                           

 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

 

Temat: Dzieci świata. 

Cele: 

-Uczeń poznaje życie dzieci w innych 

krajach 

-Poznaje zasady pisania czasowników z 

przeczeniem nie 

Zapisz w zeszycie temat lekcji. 

Dzisiaj przeczytaj opowiadanie Joanny 

Plesnar  „ Dzieciologia” podręcznik str.20. 

Niezrozumiałe słowa: 

Ornitolog-człowiek zajmujący się ptakami. 

Dendrolog- człowiek zajmujący się 

drzewami i krzewami(bada ich budowę, 

środowisko w jakim się rozwijają). 

Maniok-roślina uprawna, po ugotowaniu 

jest jadalna. 

Uchodźca –osoba, która opuszcza kraj 

swojego pochodzenia, obawiając się 

prześladowań na tle religijnym, 

narodowościowym, ze względu na 

przekonania polityczne lub kolor skóry.  

W zeszycie napisz odpowiedź na pytanie:               

„ Czym zajmował się Stefan?” 

W ćwiczeniach wykonaj zadania ze str.19 

1,2. 

 



5 maja - wtorek: przeczytaj tekst „ A to 

ciekawe” podręcznik str.21 i tekst 

„Malarstwo rodzajowe” str. 22. Utrwal 

wiadomości o czasowniku str.23 i wykonaj             

w ćwiczeniach zadania na str. 20  i 21. 

 

 

2.   Edukacja  

wczesnoszkolna 

matematyczna 

 

 

 

 

 

Temat: Wykonuję obliczenia wagowe. 

Zapisujemy temat lekcji. 

Podręcznik str.42(w zeszycie) –

poniedziałek 

Ćwiczenia str.33-wtorek 

W dowolnym dniu namaluj scenkę z 

własnego życia. 

 

3.   Edukacja 

wczesnoszkolna 

Wf 

Kozłowanie piłki, rzuty do celu i na 

odległość. 

 

4. 05.05.2020r.  

Religia 

 
Temat: Dar błogosławieństwa.          

  Cel: Uświadomienie prawdy, że 

błogosławieostwo Chrystusa umacnia 

człowieka. 

1. Proszę otworzyd podręcznik nr tematu 47.                                                                         

2.Pamiętacie, że błogosławid oznacza dobrze 

życzyd. Przypomnijcie sobie kiedy      i gdzie 

błogosławi nam dzisiaj Pan Jezus? 

Wypowiadając słowa błogosławieostwa, 

kapłan czyni znak krzyża. Poprzez 

błogosławieostwo każdy wierny otrzymuje od 

Boga moc do wypełniania woli Bożej                           

w swoim życiu. Bóg przychodzi człowiekowi      

z pomocą.                                                          

3.Proszę wykonad dwiczeni  w podręczniku.                                                                  

4. Praca domowa: Napisz modlitwę, w której 

podziękujesz Panu Bogu za dar 

błogosławieostwa. 

 
 

5. 04.05.2020r. J. angielski Temat: What do lions eat? Nazwy 

zwierząt i pożywienia dla nich. 

7 minut 



 

Cel:  kształtowanie umiejętności słuchania 

ze zrozumieniem oraz utrwalenie 

słownictwa. 

 

Działania uczniów: 

 Zapisujemy temat lekcji w zeszytach. 
 Podręcznik, strona 54. Słuchamy 

nagrań, odpowiadamy na pytanie 
YES lub NO.  

 W zadaniu 7 ustnie wybieramy dobrą 
odpowiedź. Zauważamy, że zwrot 
don’t  oznacza przeczenie, np. Lions 
don’t eat fruit – lwy nie jedzą 
owoców.  

 Nazywamy obrazki na naszych 
kartach obrazkowych. 

 Zeszyt ćwiczeń, strona 52.  
 

 

 


