
 
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. 
26.05. 
2020r. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

-wtorek- 

4-godz 
 

z. wyrównawcze  
  ed. .matematyczna 

 

 
 

Krąg tematyczny- Znajomi - nieznajomi- 
 
Temat dnia: - Ostrożni - bezpieczni- 
 
Cele: 

 Zna numery alarmowe 
 Potrafi liczyć dziesiątkami 
 Zna przyczyny i skutki pożarów 
 Wie, jak zachowywać się w niebezpiecznej sytuacji 

https://www.youtube.com/watch?v=F6zMZgnxfvI  
zabawy ruchowe 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 
 numery alarmowe 

Polecenia dla uczniów: 
Słuchanie opowiadania „Nie  każdemu można zaufać”. Opowiadanie 
treści tekstu. Powtórzenie materiału z zakresu  dodawania i 
odejmowania pełnych dziesiątek oraz mnożenia liczb. Rozwiązywanie 
zadań z treścią. Utrwalenie numerów alarmowych. Zabawy ruchowe. 
 
Podręcznik -str.52,53 
Ćwiczenia do ed. polonistyczna- str.50,51 
Ćwiczenia do ed. matematycznej –str.71 zad.1,2,3,4 str.72 zad.1,2 
 
Zajęcia wyrównawcze edukacja matematyczna- Liczenie pełnymi dziesiatkąmi-  
 
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-dziesiatek-w-zakresie-

100_1_21 

 

Od 15 do 30 minut  

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05. 
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. 

 

: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6zMZgnxfvI
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DkzMubL2dHAk&h=AT3QcsCCaDJ9S0BV0OXw5Y3QwVbYi2FvYlSy4GmE2tkg0vDDiQht0ToHdiwh4h3rCT3m1Pb-BR0y6ZcX_HrYByuqfjbUuc1KSPRgk7LHsi6PNAl32-a-49kwTQ60D6DA979xZQ
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matzoo.pl%2Fklasa1%2Fdodawanie-dziesiatek-w-zakresie-100_1_21&h=AT3_oF-9ZGUcW08MEIAJimLD_-_duFDTBfwXeWONb41iuWjHNZ5IvYvt0TsnZdeuXBOLN8DVkntGI7o8RXWHEgMpIOMR4Xd8iCj6SY5e1a1qgydJR5YKwTWTyF50ehwrr5UVMQ
https://l.messenger.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.matzoo.pl%2Fklasa1%2Fdodawanie-dziesiatek-w-zakresie-100_1_21&h=AT3_oF-9ZGUcW08MEIAJimLD_-_duFDTBfwXeWONb41iuWjHNZ5IvYvt0TsnZdeuXBOLN8DVkntGI7o8RXWHEgMpIOMR4Xd8iCj6SY5e1a1qgydJR5YKwTWTyF50ehwrr5UVMQ

