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Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

NaCoBeZU: 

• wyszukuję w tekście odpowiednie fragmenty  

• ilustruję przedmioty zgodnie z opisem  

• piszę opowiadanie, zachowując trójczłonową kompozycję  

• znam zasady zachowania się w czasie burzy  

• ćwiczę pisanie i odczytywanie liczb oraz dat za pomocą znaków rzymskich 

• rozwiązuję zadania doskonalące logiczne myślenie 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Zielono mi 

1. Przeczytaj wiersz „Dywan” ze str. 36 i odpowiedz ustnie na pytania. Nie pisz żadnego 

polecenia w zeszycie.  

2. Twoim zadaniem jest wykonanie polecenia 1 ze str. 37 – napisanie opowiadania na temat 

wiosennej burzy.  

3. Otwórz ćwiczenia na str. 38 i wykonaj polecenia. 

Co możesz usłyszeć wiosną? 

https://www.youtube.com/watch?v=OHVckNW6hgA 

 https://www.youtube.com/watch?v=_Jzh3p7nw3c 

https://www.youtube.com/watch?v=r_OSLIz4c3g 

https://www.youtube.com/watch?v=07tsNO76hiw 
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Edukacja matematyczna 

Temat: Znaki rzymskie – ćwiczenia w pisaniu i odczytywaniu liczb oraz dat. 

Podręcznik str. 53 – przeanalizuj zadania a fioletową ramkę przepisz do zeszytu. Spróbuj rozwiązać 

zadanie 3. 

Ćwiczenia str. 67. 

 

Edukacja przyrodnicza 

Bezpiecznie w czasie burzy – kształtowanie prawidłowych postaw. 

Zasady zachowania się na wypadek burzy.  

W domu: zamknij okna i drzwi; schowaj się w środkowych i najniżej położonych pomieszczeniach 

z dala od okien i drzwi; nie zbliżaj się do urządzeń elektrycznych ani metalowych. Na otwartej 

przestrzeni (np. łąka, pole): kucnij i trzymaj złączone nogi.  

W górach: staraj się nie dotykać skał, trzymaj nogi podkulone i złączone; najlepiej jeszcze przed 

burzą zejdź do doliny. 

https://www.youtube.com/watch?v=z2c8shHGkMM 

https://www.youtube.com/watch?v=8bwhZD-wWs8 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

informatyka 

 

Temat: Animatron. Tworzymy opowieść cz.2. 

 

NaCoBeZU: 

• wiem dodać tło i postacie w programie animatron; 

• potrafię dodać tekst oraz go modyfikować; 

• wiem czym jest in effect i jak go zmienić; 

 

 

messenger 

discord 
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Do wykonania tej lekcji będzie Ci potrzeba przeglądarka (Edge i explorer nie zadziała). Na 

podstawie filmu https://www.youtube.com/watch?v=oJCGAgVGBSg i poprzedniej lekcji kontynuuj 

lub stwórz nową animację. Dodaj dowolne tło, postać oraz tekst. Spróbuj użyć kilka postaci, ich 

różnych zachowań (bieganie, śmianie się) w zależności od sytuacji. Pamiętaj o odpowiednim 

doborze trwania każdego tekstu i animacji, żeby wszystko było czytelne. Cała animacja ma trwać 

ok. 30 sekund – gotową pracę prześlij do oceny.  

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 22.05.2020 do godziny 20:00. 

w-f Temat: Ćwiczenia gimnastyczne. 

NaCoBeZU: 

• Ćwiczę swoją kondycję i rozwijasz sprawności ruchowe. 

 

Poćwicz 

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 
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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). 
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