
Klasa 1b 

Arkusz pracy nauczyciela 

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 poprzez dziennik elektroniczny, 

pocztę służbową,  

platforma G Suite. 

2) przewidywane miejsce pracy- praca 

zdalna w miejscu zamieszkania  

 

praca zdalna w miejscu zamieszkania  

 

 

Nazwa przedmiotu: edukacja wczesnoszkolna 

Klasa 1b  

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma G Suite 

 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

a) od 11 maja do 15 maja br., 

       b)   od 18 maja do 22 maja br. 

 

 

a) POZNAJEMY POLSKĘ NASZĄ 

OJCZYZNĘ 

b) POLSKA LEŻY W EUROPIE 

- utrwalenie poznanych liter 

- doskonalenie wykonywania działań 

dodawania i odejmowania w 

zakresie 20 

- utrwalenie umiejętności pisania 

nazw państw, miast, rzek itp. wielką  

literą 

- utrwalenie wiadomości o Polsce 

 

 Nazwa przedmiotu: język angielski 

Imię i nazwisko nauczyciela:  Kamila Dżaman-Wojtusik 

 

Klasa 1b 

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 11 maja do 22 maja br., 

 

My favourite food – śpiewanie piosenki, 

pytanie o ulubione jedzenie. 

Zasady zdrowego żywienia: co należy jeść, 

a czego - unikać. 



Imię i nazwisko nauczyciela: ks. Marek Ruciński  

Nazwa przedmiotu: religia 

Klasa 1b 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

Classroom, mesenger, vulcan 

Terminy konsultacji: W czasie godz. pracy i 

w miarę możliwości 

potrzeb. 

4) zakres treści nauczania do zrealizowania 

w ramach nauczanych przedmiotów lub 

innych zajęć w poszczególnych 

oddziałach w okresach: 

od 11 maja  do 22 maja br.  

 a) Biskup 

b) Prezbiter 

c) Diakon 

 


