
 
Klasa 1bf 

 
Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Dąbrowska 
 
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 domu 

 
Nazwa przedmiotu: edukacja wczesnoszkolna 
 

Klasa Ib 
 

proponowane formy i terminy konsulta-
cji z uczniami i rodzicami 
 

Codzienny kontakt za pośrednictwem dziennika elek-
tronicznego, poczty służbowej, rozmowy telefoniczne 
zarówno z uczniami jak i rodzicami. 
 

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych oddzia-
łach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a) utrwalenie wiadomości  
- dodawanie i odejmowanie w zakresie 13 
- doskonalenie technik pisania i czytania poznanych liter 
       b) realizacja bloku tematycznego: Wiosenne wy-
cieczki i obserwacje- treść według programu nauczania 
       c) realizacja bloku tematycznego: Wiosenne obser-
wacje, Wiosna czas na dobrą zabawę- treść według 
programu nauczania 
 

 
 
Nazwa przedmiotu: język angielski 
 

Klasa  1b 
3) proponowane formy i terminy konsulta-

cji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, plat-
forma GSuite. 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 oddzia-
łach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

 
 
26-27.03 Ćwiczenia w zakresie utrwalenia wia-
domości o częściach ciała i przedmiotach szkol-
nych.  
30.03-3.04 School – informacje na temat brytyj-
skiej szkoły, wyliczanki w języku angielskim. 
6.04-10.04 I likeice-cream! – wprowadzenie nazw 
produktów spożywczych. 

 



 
 
Nazwa przedmiotu: religia 
 

Klasa 1 
proponowane formy i terminy konsulta-
cji z uczniami i rodzicami 
 

W czasie planu lekcji, które odbywały się podczas zajęć 
w szkole  

zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych oddzia-
łach w okresach: 

a) od 26 marca do 27 marca br., 
b) od 30 marca do 3 kwietnia br.  
c) od 6 kwietnia do 10 kwietnia br 

a) klasy 1-3 Pierwsze przykazanie Boże 
 

b) klasy 1-3 siódme przykazanie Boże  
 

c) klasy 1-3 ósme przykazanie Boże  
 

 
 


