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Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• wskazuję podstawowe kierunki świata na mapie;  

• wskazuję na mapie Polskę oraz jej sąsiadów; 

• czytam ze zrozumieniem teksty informacyjne;  

• wypowiadam się na omawiany temat w formie ustnej i pisemnej; 

• zapisuję wielką literą nazwy miast, państw i ich mieszkańców;  

• rozwiązuję zadania wymagające obliczeń pieniężnych, zegarowych, pojemności, obliczasz 

obwody figur; 

 

Edukacja społeczna 

Temat: Nasi sąsiedzi. 

1. Podręcznik str. 58 – 59.  Przeczytaj informację na temat europejskich sąsiadów Polski.  

https://www.youtube.com/watch?v=jFq42umzoRI 

https://www.youtube.com/watch?v=OZBoKqlMF64 

2. Otwórz ćwiczenia str. 60 – 62.Polecenie 3 oraz czerwoną gwiazdkę  z polecenia 6  i 8 wykonaj 

w zeszycie.  

 

Edukacja matematyczna 

Ćwiczenia str. 76 – 77 – Sprawdzam siebie.  
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Edukacja muzyczna 

Posłuchaj piosenki „Piosenka stu zakątków świata” – ostatnia piosenka na ocenę. Nagraj się i wyślij 

mi filmik – masz czas do niedzieli.  

https://www.youtube.com/watch?v=9IiBBOH_uSI 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

informatyka 

 

Temat: Scratch – moja gra. 

 

NaCoBeZU: 

• potrafię pracować online w programie Scratch; 

• wiem jak projektować poziom gry; 

• potrafię dodać punktację do projektu; 

 

Otwórz stronę https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted zacznij tworzyć swoją 

własną grę z kotem. Spróbuj sprawić, aby gra liczyła. Może uda się nauczyć kota ruszać? 

Wypróbuj dostępne funkcje.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 05.06.2020 do godziny 20:00. 

 

messenger 

discord 

w-f Temat: Zabawy podwórkowe z piłką.  

 

NaCoBeZU: 

• wykonuję ćwiczenia z piłką zgodnie z podanymi zasadami 

 

Obejrzyj filmiki i spróbuj wykonać takie ćwiczenia na świeżym powietrzu 

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU 

https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo 
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Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 

3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

 


