
Klasa 1af 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Janowska 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

- dziennika elektronicznego,  
- poczta służbowa,  
- platforma G Suite 
- kontakt telefoniczny 
- messener 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

Miejsce zamieszkania  

 

Nazwa przedmiotu: edukacja wczesnoszkolna 

Klasa Ia 

 

3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 

 

Kontakt za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego, poczty służbowej, platforma G 
Suite, rozmowy telefoniczne zarówno z uczniami 
jak i rodzicami 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a )od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b )od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

a ) realizacja bloku tematycznego:  
Radość z wiosny- treść według programu 
nauczania 
 b) realizacja bloku tematycznego:  
Dobre maniery w domu i w szkole/ Pomóżmy 
naszej planecie- treść według programu 
nauczania 
  -  doskonalenie umiejętności pisania i czytania w 
zakresie poznanych liter 
  - kształtowanie nawyków czytelniczych 
  - dodawanie i odejmowanie w zakresie 18, 
rozkładanie liczb na dwa składniki 
  - kształtowanie postaw proekologicznych 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Nazwa przedmiotu: Imię i nazwisko nauczyciela: Kamila Dżaman-Wojtusik 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

 

Komunikacja po poprzez dziennik 

elektroniczny, pocztę służbową,  

platforma G Suite. 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania  

 

 

Nazwa przedmiotu: język angielski 

Klasa 1a 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma G Suite 

Terminy konsultacji: poniedziałki i środy w 

godzinach 9:00-12:00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

 

15-17.04:  I like ice-cream! – wprowadzenie 

nazw produktów spożywczych. 

 

20-24.04: Zabadella – słuchamy, czytamy i 

odgrywamy historyjkę obrazkową, 

utrwalanie poznanych nazw produktów. 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Marek Ruciński 

Lp. Zagadnienia do pracy Ustalenia 

1) propozycje przewidywanych sposobów 

komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i 

uzyskiwania informacji zwrotnej od 

uczniów, np. dziennik elektroniczny  

Classroom, mesenger, vulcan  

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

praca zdalna w miejscu zamieszkania  

 



 

 

Nazwa przedmiotu: Religia  

Klasa I-III 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Classroom, mesenger, vulcan  

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 15 kwietnia do 17 kwietnia br., 

b) od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.  

 

a) Niedziela Miłosierdzia Bożego,  
b) Święta Siostra Faustyna,  

Obraz ``Jezu ufam Tobie” 

 

 


