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Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

w-f 

Temat: Zabawy z piłką – ćwiczenia w podawaniu piłki nogą. 

 

NaCoBeZU: 

• ćwiczę podania piłki nogą, współpracując z partnerem; 

 

Ćwiczenia wykonaj na terenie swojego podwórka. 

Zabawy z piłką – ćwiczenia w podawaniu piłki nogą. 

 • Prowadzenie piłki między pachołkami prawą i lewą nogą. 

 • Próby odbijania piłki głową. 

• „Przejmij piłkę”.  

Poproś rodzeństwo albo rodziców, aby zagrali z Tobą w piłkę. Spróbuj przejąć piłkę od towarzysza 

zabawy. 

• Indywidualne prowadzenie piłki dowolną nogą do pachołka i powrót. 

 • Prowadzenie piłki zakończone strzałem do bramki. 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

NaCoBeZU: 

• odpowiadam na pytania do wysłuchanego tekstu;  

• wyszukuję w tekście wskazane fragmenty;  

• porządkuję wydarzenia na osi czasu;  

• piszę kilkuzdaniową notatkę o papieżu Janie Pawle II;  

• rozwiązuję zadania tekstowe; 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Edukacja polonistyczna 

Temat: Wielki Polak, wielki człowiek. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 26-27. Na pytania pod tekstem odpowiedz ustnie rodzicom.  

Otwórz ćwiczenie na str. 21-23 i wykonaj zadania. Zadanie 3 i 4 wykonaj w zeszycie.  

 

Edukacja społeczna 

Obejrzyj film animowany o Karole Wojtyle https://www.youtube.com/watch?v=r7svKjuJ_9U  

oraz posłuchaj jednej z ulubionych pieśni Papieża 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Rozwiązywanie zadań z treścią. 

Przepisz podane zadania do zeszytu i rozwiąż je: 

Zad 1.Piekarz miał w zapasie 120 kg mąki. Jednego dnia zużył 58 kg mąki, a drugiego 30 kg. Ile 

kilogramów mąki zostało piekarzowi ? 

 

Rozwiązanie : ........................................ 

 

Odpowiedź : ........................................ 

Zad. 2. Z suszonych przypraw przygotowano mieszankę do sałatek. Zmieszano: 16 g koperku, 22 g 

rozmarynu, 14 g majeranku i 18 g bazylii. Mieszankę rozsypano do 10 jednakowych torebek. 

 a) Ile ważyły wszystkie przyprawy razem? 

 b) Ile gramów mieszanki jest w jednej torebce? 

 

Informację zwrotna proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

https://www.youtube.com/watch?v=r7svKjuJ_9U
https://www.youtube.com/watch?v=fimrULqiExA
https://www.youtube.com/watch?v=0qzLRlQFFQ4
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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). 

 

 


