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KSZTAŁCENIE ZDALNE

Praca zdalna 
– wskazówki dla nauczycieli

dokumenty i udostępniać je innym użytkownikom poczty Go-

ogle (np. współpracownikom bądź rodzicom naszych uczniów).

W naszym układzie zaproponowałam rodzicom, abyśmy wspólnie 

uzupełniali informacje dotyczące procesu uczenia się w domu. 

Dzięki możliwości włączenia rodziców do pracy nad usprawnie-

niem działań z myślą o dziecku codziennie lub co dwa dni mogę 

sprawdzić, czym dzieci zajmowały się w domu po naszych lek-

cjach. Tego rodzaju informacje wykorzystuję w procesie plano-

wania kolejnych zajęć i wyszukiwania źródeł i materiałów – wiem 

bowiem, że łatwiej będzie dzieciom zapamiętać treści z lekcji, jeśli 

będą one dotyczyły ich zainteresowań bądź w jakiś sposób łączyły 

się z ich ostatnimi dokonaniami. W związku z tym zachęciłam 

P
racując zdalnie komunikujemy się z uczniami online 

i poprzez sieć przekazujemy wszystkie zadania. War-

to więc zadbać, aby komunikacja i przesyłanie mate-

riałów do nauki przebiegały jak najsprawniej. 

Wszystkie materiały i opisy sugeruję zamieszczać na Dysku Go-

ogle – platforma ta daje możliwość dzielenia dokumentu i udo-

stępniania opcji edycji wszystkim zainteresowanym oraz zapisuje 

wszystkie wprowadzone zmiany. Jedyne, czego potrzebujemy, to 

konto Google – adres e-mailowy Gmail. Dodatkowo, zakładając 

pocztę elektroniczną, otrzymujemy darmowy dostęp do pamię-

ci na dysku (15 GB), na którym możemy zapisywać zdjęcia, 4lmy, 
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rodziców, by opisywali również aktywności z pozoru niewiążące 

się z życiem szkolnym – granie w gry planszowe, czas spędzony 

na świeżym powietrzu, obserwacje poczynione podczas domo-

wej codzienności itp.

Przykładowy zapis codziennych aktywności stworzony przez  

nauczyciela i rodzica:

PROCES
X (imię dziecka)

Zrealizowane podczas zajęć (wypełnia nauczyciel po zakończe-

niu lekcji on-line):

 karty pracy z angielskiego – zwierzęta,

 kaligra4a, litera „m”,

 dodawanie i odejmowanie – uzupełnianie ćwiczeń przed-

miotowych.

Cele określone przez dziecko i nauczyciela – do zrealizowania 

w czasie pomiędzy zajęciami* on-line (wypełnia nauczyciel po 

zakończeniu lekcji on-line):

 strony z literami „l”, „m”,

 do przeczytania artykuł na temat wody – znaczenie odpo-

wiedniego nawodnienia,

 eksperyment z wodą.”

* Podział na krótkie zajęcia poranne i popołudniowe stanowił nasz 

pierwszy pomysł, po trzech dniach i wypróbowaniu jednych dłuż-

szych zajęć 45-minutowych. Po przeprowadzonej ewaluacji (dzieci, 

rodzice, nauczyciel) wiedzieliśmy, że większą efektywność uzy-

skamy, skupiając uwagę dzieci na zajęciach on-line raz dziennie.

„Zrealizowane samodzielnie (wypełnia rodzic):

 matematyka  „część 2” do 18 strony,

 kaligra4a, literka „a”,

 doświadczenie z wodą – tworzenie mieszanin: kurkuma, mydło, 

woda (barwnik, mydło, woda), chusteczka nasączona barw-

nikiem przykrywa szklankę z wodą, barwnik nie przedostał 

się do naczynia z wodą, po zalaniu chusteczki wodą barwnik 

rozpłynął się, nie zabarwił płynu od razu w całości – wymie-

szanie składników, po dodaniu mydła i wody barwa zmieniała 

się na ciemniejszą. X chciała włożyć mieszaninę do piekarni-

ka, by sprawdzić, co się stanie, jej celem było uzyskanie „ga-

laretki” – w żadnym wypadku się nie udało. Wnioski były dla 

badaczy zaskakujące, prócz faktu o mieszaniu barw („niebie-

ska i żółta mieszanina w połączeniu dadzą mieszaninę kolo-

ru zielonego”).

Plany na wtorkowe popołudnie – określone przez dziecko + 

ewentualne zalecenia nauczyciela (opisuje rodzic i, w razie po-

trzeby, nauczyciel):

 matematyka – ćwiczenia,

 kolejna próba eksperymentu, sprawdzenie teorii o miesza-

ninie i piekarniku, następna próba, wykorzystanie żelatyny, 

oczekiwania – „galaretka”,

 kolejna literka do ćwiczenia kaligra4i,

 https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 – zapo-

znanie się z piosenką w języku angielskim.

Wieczorny bilans (opisuje rodzic):

 X zagotowała jedną z mieszanin wraz z mąką ziemniaczaną – po-

wstał pieniący się, intensywnie pachnący kisiel, który po zasty-

gnięciu miał kształt kubka. Po wyjęciu jednak szybko się rozlał. 

Próba z piekarnikiem i żelatyną nie odbyła się z powodu bra-

ku żelatyny :),

 długi spacer po okolicy – w poszukiwaniu zwierząt (X zainspiro-

wała znaleziona kilka kroków od domu lisia nora). Znalazłyśmy 

pająka nartnika, jakieś wodne ślimaki, odchody i ślady jelenia, 

mrowisko, polanę, na której bobry powaliły kilka drzew, oraz 

ślady dzików. Znalazłyśmy też drzewo idealne do wspinaczki 

i X postanowiła je zdobyć,

 rozmawiamy o albinizmie i o różnych wierzeniach i zabobonach (co 

to jest zabobon, czym się różni od prawdy, kiedy jest szkodliwy),

 kaligra4a litery „l”, odszukiwanie jej w tekście czytanym ze słu-

chu i wizualnie,

 przeczytałyśmy artykuł o wodzie, X zapamiętała kilka ciekawo-

stek, obejrzałyśmy zdjęcia z Hydropolis, X notuje liczbę wypija-

nych szklanek,

 ćwiczyłyśmy dni tygodnia.”

Jak widać, wiele z tych informacji może posłużyć w dalszym 

procesie planowania – chociażby w celu utrwalania wiedzy 

i umiejętności nabytych przez uczniów w domach. Efektyw-

na współpraca między nauczycielami i rodzicami jest teraz 

ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W naszym systemie 

ustaliliśmy, że rodzice mają czas do 21:00 każdego dnia na uzu-

pełnianie informacji we wspólnym dokumencie na dysku Go-

ogle. Zanim jednak udostępniłam wszystkim prawo do edycji 

planu, najpierw zebrałam zgody wszystkich rodzin na taki za-

bieg po tym, jak przedstawiłam swoje argumenty, i wyjaśniłam, 

dlaczego nie chciałabym, aby rodzice porównywali proces za-

chodzący u swoich dzieci do innych oraz dlaczego najlepszym 

rozwiązaniem jest wspólny dokument dla wszystkich rodzin:

 – możliwość zainspirowania się aktywnościami innych rodzin,

 – możliwość nawiązania współpracy on-line przez rodziny poza 

zajęciami, gdyby dzieci chciały realizować wspólne projekty 

w obrębie wspólnych zainteresowań,

 – łatwiejsza nawigacja dla nauczyciela i dostępność wszystkie-

go w jednym miejscu – w związku z czym ułatwiony i bardziej 

efektywny proces planowania i wykorzystywania informacji 

podczas zajęć on-line.
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Tym, co nie jest wystarczająco podkreślane na wszystkich szkole-

niach z zakresu nauki zdalnej jest fakt, że naszym najważniejszym 

zadaniem w obecnej sytuacji jest wysłuchanie uczniów, zapew-

nienie im poczucia bezpieczeństwa i umiejętne wskazanie drogi 

w procesie samodzielnej nauki. Z badań wynika, że stan psychicz-

ny dzieci i młodzieży w Polsce od dłuższego czasu wymagał opie-

ki i wzmożonej uwagi, dlatego szczególnie teraz, w okresie, który 

wzbudza obawy i poczucie lęku w nas wszystkich, nie możemy 

pozwolić sobie na zaniedbania. Nie mając pewności, jakie warun-

ki domowe mają nasi uczniowie, z góry załóżmy, że każdy z nich 

potrzebuje porozmawiać, opowiedzieć o swoich przeżyciach i zo-

stać uważnie wysłuchany. Potraktujmy ten czas jak lekcję budo-

wania relacji i wzajemnej troski.

W poniższym spisie aktywności zobaczysz, że przygotowane 

treści dzielą się na dwie grupy:

1) zajęcia on-line z nauczycielem,

2) naukę samodzielną.

Starałam się, by poza lekcjami on-line aktywności dzie-

ci w jak najmniejszym stopniu opierały się na wykorzy-

stywaniu narzędzi cyfrowych. Wprowadzanie zbyt dużej 

liczby godzin przed ekranem komputera z dnia na dzień 

(nawet przy zachowaniu odpowiednich dla danego wieku 

limitów) może zniechęcić uczniów do pracy bez ich użycia 

oraz wprowadzić niepotrzebny stres związany z potrzebą 

opanowania nowych sposobów nauki. Nie wspominając 

już o tym, że w większości polskich domów nie będziemy 

mieli warunków do realizacji takich zaleceń – ograniczaj-

my zatem czas nauczania zdalnego na rzecz samodzielnej 

nauki według tradycyjnych sposobów.

Podczas tworzenia planu zależało mi również na stworzeniu 

pewnego rodzaju szkicu, który, niezależnie od przekazywa-

nych treści, będzie zachowywał podobną strukturę i pozwoli 

na wprowadzenie rutyny, której zarówno uczniowie, jak i na-

uczyciele potrzebują. 

Przy poszczególnych zadaniach bądź linkach zamieściłam 

komentarze, w których pokrótce wyjaśniam cel włączania 

danego elementu zajęć. Zdarza się bowiem, że rodzice po-

dają w wątpliwość użyteczność wprowadzenia jakiegoś ma-

teriału bądź treści, nie rozumiejąc, czemu miałyby służyć. 

Wolę zaoszczędzić sobie czas na odpisywaniu na e-maile 

z pytaniami poprzez takie właśnie precyzowanie założeń 

swoich działań.

Tym, co nie jest wystarczająco podkreślane na wszystkich szkole (nawet przy zachowaniu odpowiednich dla danego wieku

KSZTAŁCENIE ZDALNE
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Temat tygodnia: WODA

  PONIEDZIAŁEK  
Temat: Woda – bakterie i wirusy

Materiały:

https://www.youtube.com/watch?v=JJol1AmX1U8 – 4lm o bak-

teriach i wirusach

Podczas wspólnej analizy oprócz treści skupiamy się również 

na formie przekazu i prezentacji – przygotowując uczniów do 

określenia, jak powinna wyglądać dobra prezentacja, którą sa-

mi kiedyś będą prowadzić. Jest to również dobry trening kry-

tycznego myślenia i udzielania konstruktywnej krytyki. 

Usprawnianie pisma ręcznego, w miarę możliwości zwraca-

my uwagę na postawę ciała i prawidłowy chwyt pisarski pod-

czas wykonywania ćwiczenia (3 litery do wyboru z zeszytu 

do kaligra4i).

+ wyszukiwanie sylab z tymi literami w tekście przy czytaniu 

na głos (przy jednym ćwiczeniu – głośnym czytaniu – pracu-

jemy nad usprawnianiem dzielenia wyrazów na sylaby, różni-

cowaniem liter w analizie zarówno słuchowej, jak i wzrokowej)

Informacje dla rodziców:

Czym jest lapbook i dlaczego warto zapoznać się z tym na-

rzędziem:

 https://www.gigantymocy.pl/wfos/zalacznik-nr1-do-regu-

laminu---lapbook.pdf

 https://webowadbp.wixsite.com/lapbook/co-to-jest

Inspiracje:

 Przykładowy lapbook – https://pl.pinterest.com/pin/44867 

1181600808479/

Jeśli korzystasz z podręczników, w tej części zaleceń mogą się 

znaleźć konkretne strony i zakresy treści, które powinny zostać 

przerobione danego dnia/w danym tygodniu.

Dodatkowo, kiedy podczas zajęć chcę się skupić na indywi-

dualizacji procesu, zapisuję sobie konkretne zadania bądź 

zakresy omówione/poruszone w trakcie zajęć z da-

nym dzieckiem. W ten sposób wiem, do czego się 

odnieść podczas kolejnych zajęć bądź w jakim kie-

runku mogę zalecać pracę samodzielną (np. na po-

szerzaniu zakresu wiadomości na temat związany 

-
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z zainteresowaniem ucznia): takie wskazówki będą cenne za-

równo dla rodziców, jak i dla dzieci.

Poniżej zamieszczam przykładowe notatki wykonane po prze-

prowadzeniu zajęć on-line, które wykorzystuję w procesie udo-

skonalenia indywidualizacji procesów nauczania i uczenia się.

„O. – zajęcia on-line

 – obejrzany 4lm o wirusach, wnioski: (luźno zapisane myśli) 

treść: pieniądze są brudne, po zetknięciu się z nimi nale-

ży dokładnie umyć ręce, zapamiętane ciekawostki i infor-

macje do pogłębienia – bakterie w jelitach mogą ważyć 

nawet 2 kg, koronawirus może przeżyć nawet 9 dni na 

powierzchniach, wbrew informacji z nagrania, prezen-

tacja: kichnięcie w nagraniu było nienaturalne, muzyka 

rozpraszała uwagę,

 – omówienie zagadnienia i wspólne wykonanie obliczeń: ile 

wody należy wypijać wg danych z artykułu.

Pytania badawcze i cele na dalszą pracę samodzielną:

 – czy 2 kg bakterii w jelitach to tylko zdrowe bakterie?

 – poznawanie jednostek miary (mililitr, litr) w życiu codzien-

nym,

 – sprawdzenie, czym są lapbooki i jak je tworzyć,

 – głośne czytanie,

 – sprawdzenie, jaki sposób picia płynów jest dla organizmu 

lepszy (np. na raz/powoli/o stałych porach, ciepłe/zimne).

P. – zajęcia on-line

 – dodawanie i odejmowanie w pamięci w zakresie 10 – 

usprawnianie,

 – ćwiczenie zapisywanie działań i rozwiązywania zadań 

z tekstem,

 – nagranie o wirusie + wnioski – dyskusja na temat: „DNA 

a wirusy”,

 – czytanie na głos.

 Cele:

 – stworzenie legendy do tablicy nawyków (ilość wypijanej 

dziennie wody) – określenie pojemności własnej szklan-

ki, aby móc dokonywać prawidłowych obliczeń ilości wy-

pitej każdego wieczora wody),

 – dokończyć 4lm o wirusach,

 – praca nad planowaniem lapbooka,

 – „dr Dolittle” – samodzielne czytanie.

A. – zajęcia on-line

 – rozwiązywanie zadań z tekstem, stosowanie się do po-

leceń, zapisywanie prawidłowych obliczeń, dodawanie 

i odejmowanie w zakresie 20.

 Cele:

 – dodawanie, odejmowanie w pamięci w zakresie 20,

 – samodzielne czytanie,

 – obliczenie ilości wody, którą należy pić w ciągu dnia,

 – budowa z lego według instrukcji oraz według własnych pro-

jektów.

P. – zajęcia on-line

 – czytanie o tym, ile wody trzeba pić dziennie i dlaczego jest 

ważna dla naszego organizmu,

 – sprawdzanie doświadczalne i obliczanie pojemności na-

czyń przy pomocy wody i miarki oraz obliczanie własne-

go zapotrzebowania – 1600 ml,

 – analiza tekstu, P. zwróciła uwagę na fakt, że woda poma-

ga w walce ze stresem – analiza pod kątem własnych do-

świadczeń i potrzeb.

 Cele:

 – praca nad lapbookiem,

 – usprawnianie chwytu pisarskiego oraz prawidłowej po-

stawy przy uzupełnianiu kolorowanki.

G. – zajęcia on-line

 – sprawdzanie doświadczalne i obliczanie pojemności na-

czyń przy pomocy wody i różnego rodzaju miarek i naczyń,

 – dyskusja na temat nagrania o wirusach – temat nie zacie-

kawił chłopca, brak w nim elementu zachęcającego do 

poprowadzenia własnych badań.

 Cele:

 – obliczenie własnego zapotrzebowania na wodę,

 – tworzenie notatki do lapbooka,

 – czytanie,

 – joga, gimnastyka – trening.”

  WTOREK  
Temat: Woda – co badają badacze?

Materiały:

https://www.youtube.com/watch?v=M0M7n061TT0&t=10s – 

Dlaczego pod wpływem wody marszczy nam się skóra?

Zastanówcie się, czy da się to sprawdzić w domu? Czy sa-

modzielnie możemy w domu przeprowadzić jakieś badania, 

udowadniające bądź obalające hipotezy badaczy, o których 

mowa w nagraniu?

Tych, którzy jeszcze wczoraj nie zajmowali się tematem wody, 

zachęcam do zajrzenia do elementarza odkrywców „Matematy-

ka, klasa 1, część 2”, w którym na stronie 41 jest temat  „Pomiary 

KWIECIEŃ–MAJ 2020 59



KSZTAŁCENIE ZDALNE

wody” – uczymy się o tym, czym są litr i mililitr, jak je zmierzyć 

i jak obliczyć, ile wody dziennie powinniśmy pić:

https://www.mjakmama24.pl/dziecko/zywienie-dziecka/ile-

-wody-powinno-pic-dziecko-aa-oF4a-SFJ2-KwYm.html – link 

do materiału o piciu wody i ilościach dla dzieci.

Eksperyment – woda/pieprz/mydło – przeprowadzany w cza-

sie zajęć on-line.

https://www.youtube.com/watch?v=2_S8HdYS75Q – wyko-

nujemy dwie próby, najpierw moczymy palec, który nie miał 

styczności z mydłem, oceniamy wnioski, następnie stawiamy 

kolejne hipotezy przed kolejną próbą, mówiąc o planowanym 

wykorzystaniu wody z mydłem.

Przed przeprowadzeniem eksperymentu omawiamy pytanie 

badawcze i zebrane pomoce oraz pomagamy dzieciom w po-

stawieniu hipotez. Następnie, po wykonaniu eksperymentu, 

omawiamy wnioski, poddajemy analizie krytycznej hipotezy 

i wspólnie zastanawiamy się, jakie znaczenie może mieć taki 

eksperyment w naszym codziennym życiu.

Zadania dla wszystkich:

 – 3 litery – karty pracy (zapis w sylabach, wyrazach i krótkich 

zdaniach, nauka łączenia liter i praca nad utrzymywaniem 

zapisu w liniaturze), wyszukiwanie sylab z danymi literami 

w tekście (czytanie samodzielne),

 – spółgłoska, samogłoska – powtórzenie, zaznaczanie w krót-

kich tekstach do samodzielnego czytania.

Do wyboru:

 – dni tygodnia – https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygo-

dnia_6_340,

 – dni tygodnia dla zaawansowanych – https://www.matzoo.

pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341, 

 – temperatura – https://www.matzoo.pl/klasa1/tempera-

tura_6_506.

Projekt jednodniowy – „mój własny eksperyment”

Uczniowie mogą szukać inspiracji w Internecie, ale przed 

rozpoczęciem (obejrzeniem pełnego projektu) powinni 

określić problem badawczy oraz hipotezy. Proces dokumen-

tują i wraz z wnioskami zamieszczają w dowolnej formie 

w lapbooku.

  ŚRODA  
Temat: Woda – trzy stany skupienia

Materiały:

https://www.youtube.com/watch?v=C3xtDKhvQSs – nagranie 

do obejrzenia przed zajęciami – do wspólnej analizy

Trochę irytujący materiał (na pewno zapamiętają), ciekawy 

do ćwiczenia konstruktywnej krytyki i oceny koleżeńskiej. 

Dodatkowo kanał prowadzi dziewczynka zdobywająca 

wiedzę w ramach edukacji domowej, może to być cieka-

wy temat do dyskusji z uczniami na temat różnej formy 

zdobywania wiedzy i doświadczeń.

 – 3 stany skupienia – jakie mają znaczenie w naszym życiu 

codziennym. Nawiązanie do projektów o ekosystemach 

(ćwiczenie logicznego myślenia, samodzielne podawanie 

przykładów związków przyczynowo-skutkowych mogą-

cych występować w naszym ekosystemie)

 https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ,

 – głośne czytanie podczas zajęć on-line – czytanie ze zro-

zumieniem, podkreślanie samogłosek, wyszukiwanie 

sylab, wyszukiwanie poszczególnych wyrazów i zdań, 

określanie znaczenia przecinka i kropki. Sprawdzenie, 

czy zmiana znaków interpunkcyjnych zmienia odbiór 

bądź przekaz wypowiedzi,

 – matematyka w praktyce (do wyboru dwa ćwiczenia):

 kierunki – https://www.matzoo.pl/klasa1/kierunki_6_321,

 położenie – myślenie przestrzenne – https://www.

matzoo.pl/klasa1/polozenie_6_325,

 miesiące – https://www.matzoo.pl/klasa1/miesia-

ce_6_342,

 miesiące poziom zaawansowany – https://www.matzoo.

pl/klasa1/miesiace-poziom-zaawansowany_6_343,

 odejmowanie w zakresie 50 – https://www.matzoo.pl/

klasa1/odejmowanie-w-zakresie-50_44_19, https://www.

matzoo.pl/klasa1/dodawanie-w-zakresie-50_44_17.

Język angielski:

 animals – english classes: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bYkN5Qk_C8U

albo

 https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0 – 

łatwiejszy i krótszy utwór,

 analiza utworu i historyjek o zwierzętach, sprawdzenie 

poziomu rozumienia tekstu,

 uzupełnianie kart pracy – wydruki A4 bądź materiały z pod-

ręcznika i ćwiczeń przedmiotowych (unit animals),
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 https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/jak-ulepic- 

zwierzatka-z-plasteliny-krok-po-korku/?fbclid=IwAR3q7C6W-

nAhuCtPh-5pHSF7xUnqG6HA7uRgOLYouG229-lKZXYL-

wtzayIq4 – jak ulepić zwierzaki z plasteliny.

  CZWARTEK  
Temat: Woda – podsumowanie

Materiały: 

karta pracy z tekstem wydrukowana w środę, lapbooki

Tematy do omówienia podczas lekcji on-line:

 analiza nagrania o trzech stanach skupienia wody, rozmo-

wa o ekosystemach i znaczeniu dla naszego życia różnych 

stanów skupienia,

 dalsza praca nad tekstem – podkreślanie zdania, wyrazu, 

sylaby, litery; podział na sylaby,

 analiza gra4ki „ilość wody w poszczególnych partiach or-

ganizmu”,

 wspólna analiza i omówienie zagadnień, dotyczących te-

matu wody, które poruszaliśmy w roku szkolnym.

Praca samodzielna:

praca nad lapbookiem – uzupełnianie treści bądź rozpoczę-

cie pracy, tworzenie lapbooka na temat wody, w piątek chcia-

łabym podsumować pracę nad lapbookiem – poprosić dzieci 

o pełną prezentację, do której mogą się przygotować przed 

piątkowymi zajęciami.

 kaligra4a – wybrane litery,

 rozwiązywanie zadań z treścią z ćwiczeń przedmiotowych,

 matematyka w praktyce: powtórka z mierzenia – cm, m, l, ml,

 – mierzenie przedmiotów w domu przy pomocy miarek 

otrzymanych podczas zajęć w szkole, szukanie przed-

miotów o konkretnych wybranych miarach, przypomi-

nanie różnych tricków na mierzenie bez pomocy linijki 

czy miarki,

 uzupełnianie ćwiczeń zalecanych w poprzednich dniach, 

na które nie starczyło czasu.

Zrealizowane podczas zajęć

Omówienie tematów związanych z wodą, które były poru-

szane przed projektem tygodniowym. Szukanie innych po-

wiązań oraz włączenie ich do listy zagadnień do lapbooków 

(np. tradycje i obrzędy związane z wodą, sporty wodne, zwie-

rzęta podwodne). Opracowanie planu działania – czym każdy 

chciałby się zająć i co opisać.

Praca nad tekstem – w tekście 3 dzieliliśmy wyrazy na sylaby 

i sprawdzaliśmy, czy umiejętność ta jest użyteczna przy pisaniu.

  PIĄTEK  
Temat: Woda – prezentacje twórczości

Prezentacje lapbooków, omówienie zamieszczonych treści, 

uzupełnianie informacji, udzielanie odpowiedzi na pytania.

Systematyzowanie wiedzy. Powtórzenie z zakresu nabytej wiedzy 

bądź usprawnianych kompetencji (kierunki, dodawanie/odejmo-

wanie, dni tygodnia, miesiące, funkcje zdania, znaki interpunkcyjne 

a intonacja zdania, zdanie, wyraz/słowo, sylaba, głoska, samogło-

ska, spółgłoska, litera, język angielski – nazwy zwierząt, „this is”, 

powtórzenie nazw przedmiotów szkolnych, części ciała, liczb).

Język angielski: „these are”, liczba mnoga w przypadku zwierząt, szu-

kanie podobieństw na znanych przykładach, zabawa „Simon says”.

Język hiszpański:

 powtórzenie – nazw części ciała, kolorów, zwrotów grzecz-

nościowych, liczb,

 wprowadzenie – zwierzęta, „esto es”, stosowanie pełnych 

zdań z określeniami, np. „Esto es un perro negro”.

Do realizacji samodzielnej

 gra własnego projektu (karciana/planszowa/interaktyw-

na/sportowa),

 ćwiczenie kaligra4i,

 uzupełnianie ćwiczeń, na które nie było czasu w poprzed-

nich dniach – do wyboru z listy pomocy pod każdym opi-

sanym dniem.

Matematyka – ćwiczenia w zależności od poziomu umiejęt-

ności matematycznych, zeszyt ćwiczeń 1 bądź 2 + ćwiczenia 

interaktywne na stronie mat zoo:

 https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-z-rozpisywa-

niem-w-zakresie-20_2_464

 https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-dziesiatek-

-w-zakresie-100_2_22

 https://www.matzoo.pl/klasa1/dopasuj-dodawanie_5_603

Wspólne spotkanie

Omówienie prac i prezentacji, wrażenia z przeprowadzenia 

pierwszej prezentacji on-line.

Krótkie wprowadzenie do tematu kolejnego projektu tygo-

dniowego.
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