
 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela:Barbara Gac 

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  
 

- kontakt z rodzicami i uczniami poprzez dziennik 
elektroniczny, komunikatory, platformę Google 
Suite, 
- samoocena uczniów po wykonanych tematach 
lub działach, 
- wystawiane ocen za wykonane karty pracy 
wstawiane na platformę lub informacja zwrotna 
za wykonanie zadań, 
- przekazywanie wyników na podstawie 
wykonanych zadań na platformach 
internetowych np. Squla.pl, Eduelo,  
 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 
zdalna w miejscu zamieszkania  
 

praca zdalna w miejscu zamieszkania  
 

 

Nazwa przedmiotu:edukacja wczesnoszkolna 

Klasa 3a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 
platforma Google Suite.  
Terminy konsultacji: każdego dnia w godzinach 
pracy, w miarę potrzeb. 
 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach 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 marca 
ed. polonistyczna – kosmiczne podróże oraz 
wynalazki, które zmieniły świat – satelita, 
ćwiczenia utrwalające stopniowanie 
przymiotników. 
ed. matematyczna –powtórkowy zawrót głowy: 
jednostki miar- kilometr; rozwiązywanie zadań. 
30 marca - 3 kwietnia  
ed. polonistycznai przyrodnicza– wyprawka 
Ortografiti: wyrazy, które zapisujemy inaczej niż 
wymawiamy, pisanie dalszego ciągu opowiadania 
– przygoda z filmem, podróże z Bratkiem – 
Ameryka Północna, 
ed. matematyczna:powtórkowy zawrót głowy: 
dodawanie i odejmowanie w zakresie 100, 
przedstawianie działań na osi liczbowej, 
układanie zadań do podanej formuły 
matematycznej, 
 
6 – 10 kwietnia 
ed. matematyczna – rozwijamy wyobraźnię, 
pisownia nie z czasownikiem, przygotowanie do 
świąt Wielkanocnych, 
ed. matematyczna- powtórkowy zawrót głowy:  
mnożenie i dzielenie w zakresie 100, 
porównywanie różnicowe i ilorazowe, 
 

 



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 3a 
3) proponowane formy i terminy 

konsultacji z uczniami i rodzicami 
 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 
platforma G Suite. Terminy konsultacji: środy i 
piątki w godz. 9:00-12:00 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 
w ramach nauczanych przedmiotów lub 
innych zajęć w poszczególnych 
oddziałach 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 Powtórzenie liczb w zakresie 10-100 
oraz wiadomości na temat brytyjskiej waluty. 
30.03-3.04 Measuring- ćwiczenie formy pisemnej 
wymiarów i jednostek miary.  
6.04-10.04 Mealtimes – poznajemy nazwy 
posiłków i artykułów spożywczych oraz mówimy 
wierszyk. 

 

 

Nazwa przedmiotu: religia 

 

Klasa 1 
proponowane formy i terminy 
konsultacji 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 
oddziałach 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  
 

 

 

 


