Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie
Plan zdalnego nauczania
od 20.12.2021 r. do 22.12.2021 r.
od 03.01.2022 r. do 05.01.2022 r.
edukacja wczesnoszkolna
kl. I B
Projekt nr 16
EDUKACJA POLONISTYCZNOSPOŁECZNA

EDUKACJA

WYCHOWANIE

MATEMATYCZNO-

FIZYCZNE /

PRZYRODNICZA

TECHNIKA/ PLASTYKA

20.12.2021 r. poniedziałek, temat dnia: Zimowe zabawy
I. podręcznik:

I. podręcznik

str. 64-65 – Układanie opowiadania na str. 68 zad. 1,2
podstawie ilustracji.

II. ćwiczenia:

Wypowiedzi na podstawie pytań ze str. str. 64 ćwicz. 1,2,3,4

W-F:
ćwiczenia ogólnorozwojowe
z nietypowymi przyborami
plastyka:

65.

str. 64 ćwicz. 5 – zadanie wykonanie choinki z

Prezentowanie rymowanek –

domowe

gotowych elementów –

wyliczanek

karta pracy (kredki, klej,

str. 53

nożyczki)

II. ćwiczenia:
str. 66 ćwicz. 1
str. 67 ćwicz. 1 – zadanie domowe
III. Czytam – zeszyt ćwiczeń
str. 18 ćwicz. 1,2,3

21.12.2021 r. wtorek, temat dnia: Sporty zimowe
I. ćwiczenia:

I. podręcznik:

Zajęcia rozwijające –

str. 67 ćwicz 2 – wypowiadanie się na

str. 69 zad. 1,2,4

plastyka:

temat ilustracji i własnych

II. ćwiczenia:

Wykonanie bombki w

doświadczeń

str. 65 ćwicz. 1,2,4

oparciu o kartę pracy

II. podręcznik:

III. zadanie domowe

(kredki, mazaki, klej,

str. 66 – poznajemy litery W,w,

ćwiczenia str. 65 ćwicz. 3

nożyczki)

czytanie sylab, wyrazów oraz tekstu.

IV. podręcznik:

Przepisywanie zdań do zeszytu.

str. 66 zad. 1,2

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Korfantowie
III. Zadanie domowe – naucz się

str. 67 zad. 3,4,5

pięknie czytać sylab i tekstu ze str. 66
w podręczniku
22.12.2021 r. środa, temat dnia: Wesoły czas
I. zabawy słowne

I. ćwiczenia:

W-F:

II. podręcznik:

str. 66 ćwicz. 1,2,3

Zabawy papierowymi
kulami – rzuty do celu

str. 66-czyatnie tekstu
III. ćwiczenia:
str. 68 ćwicz. 1,2;
IV. rozmowy i swobodne wypowiedzi
na temat różnych zwyczajów
świątecznych
V. zeszyt do kaligrafii:
ćwiczenia do samodzielnej pracy
wykonaj do poniedziałku 03.01.2022r.:
str. 32 ćwicz. 1,2
str. 33 ćwicz. 4,5,6

PRZERWA ŚWIĄTECZNA OD 23.12.2021 r. do 31.12.2021 r.
03.01.2022 r. poniedziałek, temat dnia: Nauka przez zabawę
I. Swobodne wypowiedzi, dzielenie II. ćwiczenia:

plastyka:

się wrażeniami.

„Zima” – malowanie białą

str. 64 ćwicz 1,2

II. podręcznik:

farbą plakatową na

str. 67 – praca z tekstem „Zimowe

niebieskiej kartce - można

zabawy Wojtka”

wcześniej pomalować

III. ćwiczenia:

kartkę niebiską farbą, lub

str. 69 ćwicz. 1,2,3

użyć gotowej niebieskiej
kartki z bloku (farby,
niebieska kartka, kubek z
wodą, pędzel)
W-F:
Ćwiczenia
ogólnorozwojowe
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04.01.2022 r. wtorek, temat dnia: Współdziałamy w zabawie
I. Czytam – zeszyt ćwiczeń:

I. Liczę – zeszyt zadań

W-F:

str. 19 ćwicz. 1,2,3

matematycznych:

Doskonalenie chwytów i

II. układanie i zapisywanie zdań

str. 36 zad. 1,2,3

podań piłki

str. 37 zad. 5

Zajęcia rozwijające –

str. 37 zad. 4 – zadanie

plastyka:

domowe

„Moje zimowe zabawy” –

II. podręcznik:

rysowanie kredkami (biała

str. 62 zad. 1,2

kartka, kredki)

str. 63 zad. 3,4,5
05.01.2022 r. środa, temat dnia: Współdziałamy w nauce
I. podręcznik – czytanie wybranych

I. Liczę – zeszyt zadań

W-F:

tekstów w zakresie poznanych liter

matematycznych:

Zabawy ruchowe z muzyką

II. układanie i zapisywanie zdań

str. 34 zad. 5,6
str. 35 zad. 3,4
str. 34 zad. 7,8 – zadnie
domowe
str. 35 zad. 1 – zadanie
domowe

