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Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Temat: Kto mieszka w jeziorze? 

NaCoBeZU: 

• oceniam zachowanie bohaterów wiersza;  

• czytam wiersz z podziałem na role z odpowiednią intonacją;  

• prowadzę kulturalnie rozmowę; 

• rozpoznaję rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze; 

• wykonuję kompozycję przestrzenną na podany temat; 

 

Edukacja polonistyczna 

Podręcznik str. 40 – 41. Odpowiedz ustnie na pytania dotyczące utworu Jana Brzechwy. Na pytanie 

2 i 5 odpowiedz pisemnie w zeszycie. Wiersz „Żuraw i czapla” naucz się pięknie czytać i przyślij 

mi nagranie głosowe.  

Ćwiczenia str. 42-43. 

 

Edukacja przyrodnicza 

Rośliny i zwierzęta wodne: Podręcznik str.42 – 43 – przeczytaj teksty informacyjne i wykonaj 

polecenia w ćwiczeniach na str. 44. W zeszycie polecenie 1 str. 43 z podręcznika. 

 

 Edukacja techniczna 

„Jezioro w słoiku” – kompozycja przestrzenna. Wykonaj pracy zgodnie z instrukcją: Przygotuj: 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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słoik, muszle, farby, modelinę, piasek.  

– Namaluj na słoiku niebieskie fale.  

–  Z modeliny uformuj rybki, ślimaki i inne zwierzęta żyjące w jeziorze. Pozostaw je do 

wyschnięcia lub wysusz w piekarniku w niezbyt wysokiej temperaturze.  

– Na dno słoika wsyp trochę piasku, ułóż na nim muszle i zwierzątka z modeliny.  

– Wlej wodę i zakręć mocno zakrętkę. Twoje małe jezioro jest gotowe! 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

religia 

 

Temat: Chrzest święty – ciąg dalszy. 

 

Na Chrzcie świętym otrzymałeś imię – spytaj rodziców, dlaczego akurat takie. Narysuj swojego 

świętego patrona. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać do 24.05.2020 do godziny 20:00 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

w-f Temat: Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (najbliższe otoczenie). 

NaCoBeZU: 

• wykonuję ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu; 

 

Wykonaj: 

• 5 pajacyków – to doskonały sposób na rozgrzanie większej ilości mięśni jednocześnie; 

• 5 podskoków raz na jednej, raz na drugiej nodze – ćwiczenie poprawia koordynację i 

równowagę; 

• 5 wymachy ramionami – naśladowanie pływaków; 

• 5 przysiadów – to ćwiczenie trudniejsze, ale doskonale wzmacniające mięśnie dolnych partii 

ciała. 

Zaproponuj rodzeństwu zabawę w chowanego lub berka – to także świetna zabawa a przy tym 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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okazja, aby poprawić swoją kondycję. 

Jeśli masz rower, spróbuj na podwórku zrobić sobie tor przeszkód i baw się jeżdżąc rowerem. 

 

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). 

 

 


