
Klasa  I A, I B, I C

Dzień tygodnia Godzina Temat/Zadanie do wykonania w ramach pracy zdalnej

Krąg tematyczny: Uśmiechnięte dzieci/Cztery pory roku
Poniedziałek 1a lekcja online 13.00

1b lekcja online 12.45
1c lekcje wysyłane

Wtorek religia

1a lekcja nagrana
1b lekcja nagrana
1c lekcja online 11.00

1a 14.30,1b 15.00 , 1c 15.30

Język angielski
Środa 1a lekcja online 13.00

1b lekcja online 12.45
1c lekcja online 11.00

Czwartek

religia
1a lekcja nagrana
1b lekcja nagrana
1c lekcja wysyłane

język angielski
Piątek 1a kontakty indywidualne

1b kontakty indywidualne
1c lekcja online 11.00

Tygodniowy plan zadań do wykonania dla uczniów SP 52 w dn. 25.05-29.05

Przedmiot/ wg planu 
lekcji

Edukacja 
wczesnoszkolna

Temat dnia:  Lekcja online.  Zabawy naszych rodziców i dziadków                                                            
     Przewidywane osiągnięcia ucznia:
• Potrafi odegrać scenki sytuacyjne 
• Słucha z uwagą opowiadania czytanego przez N. 
• Opowiada treść tekstu 
• W swobodnej rozmowie próbuje wyjaśnić słowa z opowiadania 
• Szuka fragmentu opowiadania
• Układa hasło z liter 
• Zna numery alarmowe 
• Doskonali umiejętność mnożenia  
• Dokonuje obliczeń pieniężnych i porównuje kwoty 
• Rozwiązuje zadania z treścią 
• Wskazuje właściwą oś liczbową 
• Liczy dziesiątkami w zakresie 100
• Łączy obrazki z  odpowiednimi obliczeniami 
• Ustawia liczby od najmniejszej do największej 
• Posługuje się znakami: <, >, = 
• Zna przyczyny i skutki pożarów w lesie 
• Wie, jak zachować się w niebezpiecznej sytuacji 
• Wie, jak wezwać pomoc 
• Wie, jakiej osobie lub instytucji może zaufać 
• Współdziała z innymi w sytuacjach zadaniowych 
• Chętnie uczestniczy w zabawie ruchowej.                                                                                                      
                       
Odniesienie do materiałów uczniowskich:Gry i zabawy religijne

Edukacja 
wczesnoszkolna

Temat dnia: Lekcja online. Bawimy się w cyrk
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
• Tworzy skojarzenia do słowa cyrk
• Czyta wiersz 
• Zna budowê wiersza 
• Wie, kto pracuje w cyrku 
• Odgrywa scenki, posługuje siê komunikatem „Ja” 
•  Przedstawia za pomoc¹ ruchu czynności wykonywane przez pracowników cyrku 
• Układa i zapisuje w liniaturze pytania do zdañ oraz zdania z rozsypanki wyrazowej 
• Podaje pary wyrazów, które siê rymuj¹ 
• Czyta rytmicznie wiersz 
• Szuka w tekœcie wyrazów z ż• Rozwiązuje rebus 
• Rozumie wyra¿enie cyrk na kółkach
• Wymienia kilka przyczyn, z powodu których zwierzêta nie powinny występowanie w cyrku 
• Œpiewa piosenkê 
• Improwizuje taniec do muzyki 

• Wie, gdzie leży na piêciolinii dźwiêk do1, i go zapisuje 
•  Bawi siê przy muzyce 
•  Koloruje ilustracje zgodnie ze wzorem 
•  Przedstawia obrazek abstrakcyjny za pomoc¹ barwnych linii.                                                                                         
Odniesienie do materiałów uczniowskich:
• Podręcznik kl 1 cz.4 str 64-65
Karty ćwiczeń str 64-65                                                                                                                                    

Super sandwiches - mówienie o preferencjach żywieniowych, odpowiedzi na pytania typu: Do you like..?

Edukacja 
wczesnoszkolna

Temat dnia: Lekcja online. Cztery pory roku
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
 •Odpowiada na pytania na podstawie zdobytej wiedzy 
• Swobodnie wypowiada się na podany temat 
• Wskazuje różnice między porami roku 
• Zna pojęcia: żniwa, wykopki
• Potrafi napisać nazwy miesięcy z pamięci
 • Zna i nazywa pory roku 
• Wymienia cechy pogody w różnych porach roku 
• Łączy pory roku z miesiącami 
• Uzupełnia diagram i odczytuje hasło 
• Rozumie, co oznacza wyrażenie: Karuzela pór roku
• Wskazuje prawą i lewą stronę 
• Rozwiązuje zadania z treścią 
• Doskonali umiejętność dodawania, odejmowania i mnożenia podczas rozwiązywania różnych zadań 
matematycznych • Dokonuje obliczeń pieniężnych 
•  Uwzględnia w pracy plastycznej charakterystyczne cechy wybranej pory roku 
• Improwizuje taniec z kolorowymi chustami.                                                                                                   
          
Odniesienie do materiałów uczniowskich:
• Podręcznik kl. 1 cz. 4  s. 66-67
• Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 4  s. 66-67
• Zeszyt do j. polskiego i do matematyki
• Podręcznikiem do matematyki s. 83
• Ćwiczenia do matematyki s. 76                                                                                                                

 Kochamy swoich rodziców i opiekunów.

Edukacja 
wczesnoszkolna

Temat dnia: Lekcja online. Jedziemy na wieś
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
Z uwagą słucha opowiadania czytanego przez N.
 • Odpowiada na pytania N. 
• Opisuje i ocenia zachowanie klasy w stosunku do nowej koleżanki na podstawie tekstu opowiadania 
• Ustala kolejność wydarzeń 
• Wie, że dobry żart to taki, który nie sprawia nikomu przykrości 
• Czyta i pisze wyrazy oraz zdania 
• Czyta wywiad z podziałem na role 
• Wie, co to jest gospodarstwo ekologiczne 
• Rozpoznaje spółgłoski 
• Potrafi odczytać pełne godziny na zegarze 
• Wymienia nazwy miesięcy 
• Dokonuje obliczeń na dodawanie i odejmowanie 
• Uczestniczy w zabawie ruchowej z piłką.                                                                                                       
  
Odniesienie do materiałów uczniowskich:
• Podręcznik kl. 1 cz. 4 s. 68-69
• Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 4 s. 68-69
• Zeszyt do j. polskiego i matematyki
• Podręcznik do matematyki s.84-85
• Ćwiczenia do matematyki s. 77

1b 14.30 Party time! Utrwalenie liczb od 1 do 10, pytanie o wiek i udzielanie odpowiedzi

Edukacja 
wczesnoszkolna

Temat dnia: Lekcja online. Co widać na polu?
Przewidywane osiągnięcia ucznia:
*Wie, czym różni się uprawa na polu od uprawy w ogródku i na działce 
• Potrafi rozwinąć zdanie 
• Wymienia nazwy zwierząt i roślin, które można spotkać na  polu
Wskazuje kwiaty i inne polne rośliny 
• Opowiada o pracy rolnika 
• Zapisuje działanie na mnożenie 
• Dodaje i odejmuje w zakresie poznanych liczb 
•  Rozwiązuje zadania z treścią 
• Utrwala umiejętność dodawania, odejmowania i mnożenia liczb
 • Aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej
*Zna nazwy roślin i zwierząt występujących na łące i rozpoznaje je na podstawie wyglądu 
• Wyczerpująco wypowiada się na podany temat • Starannie zapisuje wyrazy i zdania w liniaturze.
 
Odniesienie do materiałów uczniowskich:
• Podręcznik kl. 1 cz. 4 s.70-71
• Karty ćwiczeń kl. 1 cz. 4 s. 70-71
• Zeszyt do j. polskiego i matematyki
• Podręcznik do matematyki s.86
• Ćwiczenia do matematyki s. 78


