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PLAN PRACY DLA KLASY I b
od dnia 18.05.2020r. - 22.05.2020r.
Wychowawca klasy Ewa Wiśniowska
DNI
TYGODNIA
KRĄG
TEMATYCZNY
TEMAT DNIA

CELE
ZAJĘĆ

Edukacja
polonistyczna

Edukacja
matematyczna

Edukacja
przyrodnicza/
społeczna

PONIEDZIAŁEK
18.05.2020r.

WTOREK
19.05.2020r.

ŚRODA
20.05.2020r.
MŁODZI

Pracowity jak
mrówka.

CZWARTEK
21.05.2020r.

PIĄTEK
22.05.2020r.

ODKRYWCY

Pomocnicy
ogrodnika

Uśmiech
mamy.

Sto pytań do
mamy.

-potrafimy
uważ nie
słuchać treść
bajki,
- zapamiętamy
zasadę pisowni
„ó”w
końcówkach ówka.
-ćwiczymy
dodawanie
iodejmowanie
w zakresie
pierwszej i
drugiej
dziesiątki.

-wiemy co jest
potrzebne
roślinie do
prawidłowego
rozwoju,
-potrafimy
wymienić
zwierzęta
które można
spotkać w
ogrodzie,
-umiemy
ułożyć zadanie
tekstowe i je
rozwiązać.

-potrafimy
wypowiadać
się na temat
usłyszanego
tekstu,
-umiemy
odczytywać
na zegarze
pełne
godziny,
wykonujemy
laurkę dla
mamy.

-potrafimy
przeprowadzić
wywiad z
mamą,
umiemy
używać
określeń
więcej-mniej.
-potrafimy
namalować
portret mamy.

Poproś rodzica
aby przeczytał Ci
tekst”Konik
polny i
mrówka”wykona
j zad. Z
podręcznika 1,2
str.32 oraz z
ćwicz.str.72-73
wszystkie.

Przeczytaj
informację w
podręczniku
jakie zwierzęta
mieszkają w
ogrodzie
wykonaj zad.1
str.43.
A z ćwicz.1,2
str.74.

Poproś
rodzica aby
przeczytał ci
tekst”Do
mojej mamy
w
szpitalu”odp
owiedz na
1i2 pytanie z
podręcznika.
Wykonaj
ćwicz.1,2,3
str.75-76.

Spróbuj
przeprowadzić
wywiad z
mamą np.Co
lubi robić?
Jaki jest jej
ulubiony
kolor? Czy
lubi czytać
książki? Itp.
wykonaj
ćwicz.1,2,3
str.77-78.

Ćwicz.1,2,3
str.51.

Z podręcznika
zad.2,3 str.34.
Dla chętnych z
ćwicz.1,2,3
str.52

Wykonaj
Ćwicz.1,2,3,4
zad.1 str.37
str.54
[ustnie]
z ćwicz.1,2,3
str.53.

Poszukaj
informacji na
temat życia i

Posadź w domu
do doniczki
kilka cebulek a

Piszemy
wiersze.
-potrafimy
przeczytać
wiersz z
zachowaniem
odpowiedniej
intonacji,
-umiemy
dokonywać
prostych
obliczeń
pieniężnych,
-nauczymy się
rozpoznawać
wartości nut.

Przeczytaj
wiersz”Nasza
mama jest
poetką”,wyko
naj
ćwicz.1,2,3
str.79.Dowied
z się,kiedy w
innych
krajach mamy
obchodzą
swoje święto.
Ćwicz.1,2
str.55.

[Wpisz tutaj]
zwyczajów
mrówek.

Edukacja
muzyczna/
plastyczna/
techniczna/
wych.fiz

zobaczysz co
urośnie
oczywiście w
miarę
możliwości
Jak dopisze
pogoda to
pobiegaj wokół
domu,poskacz
na skakance.

Wykonaj
laurkę dla
mamytechnika
dowolna.

DATA: 19.05.
TEMAT: Bugs
Team on a
picnic! historyjka
komiksowa.
CELE: rozwijanie
sprawności
słuchania ze
zrozumieniem
PUNKTY DO
REALIZACJI:
1. Wysłuchaj
nagrania do
historyjki ze str.
54 - 55
(podręcznik).
Słuchając, śledź
uważnie obrazki
i staraj się
zrozumieć jak
najwięcej. Na
naszej grupie
Facebookowej
umieszczę kilka
wyrażeń z
historyjki.
Przepisz je do
zeszytu wraz z
polskimi
tłumaczeniami.
(Nagranie
zostanie
przesłane rano)
2. Odpowiedz na
3 pytania:
a) Dlaczego miś
płacze?
b) Dlaczego miś
nie chce jeść
jogurtu?
c) Czyja mama
pomaga Bugs
Team w
zdobyciu miodu?
Odpowiedzi
prześlij do mnie
w wiadomości

TEMAT:
Jedzenie powtórzenie
wiadomości.
CELE:
sprawdzenie
znajomości
słownictwa z
Unitu 5
PUNKTY DO
REALIZACJI:
1. Skontaktuj
się ze mną
aby ustalić
dogodny dla
Ciebie
moment, w
którym
moglibyśmy
przeprowadzi
ć
videorozmow
ę dla
sprawdzenia
Twojej
znajomości
słów
związanych z

Religia

J. angielski

prywatnej.

jedzeniem.

Namaluj
portret swojej
mamy.

Wykonaj
ćwicz.4,5
str.80.
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Środa 20.05.2020
Religia
Temat: Kard. Stefan Wyszyński uczy nas miłości do Maryi.
Polecenia dla uczniów: Pokoloruj załączony obrazek kard. Stefana Wyszyńskiego.
Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać na adres: wojwis01@gmail.com

Czwartek 21.05.2020
Religia
Temat: Chrystus czeka na mnie we Mszy św.
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Polecenia dla uczniów:
Pokoloruj załączony obrazek Pana Jezusa
Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać na adres: wojwis01@gmail.com

