
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 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: edukacja wczesnoszkolna 

 Klasa 1bf 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma G Suite 

Terminy konsultacji: codziennie 

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 
przedmiotów lub innych zajęć w 

poszczególnych oddziałach w 
okresach: 

a) od 27 kwietnia do 01 maja 

b) od 04 maja do 08 maja 

a) POMÓŻMY NASZEJ  

PLANECIE/POLSKA TO NASZ KRAJ 

b) POZNAJEMY POLSKĘ NASZĄ 
OJCZYZNĘ/POLSKA LEŻY W EUROPIE 

– Zapoznanie z wybranymi sposobami 

ochrony środowiska. 

– Utrwalenie pisowni poznanych liter 

– Doskonalenie umiejętności  
rozkładania liczb na dziesiątki i 

jedności. 

– Utrwalenie znajomości symboli 

narodowych. 

– Utrwalenie umiejętności pisania nazw 

państw i narodowości wielką literą. 



Nazwa przedmiotu: język angielski   Kamila Dżaman - Wojtusik 

 Klasa 1bf 

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 27 kwietnia do 08 maja br., 

A sandwich – robimy kanapki i nazywamy 

produkty, z których są zrobione. Śpiewamy 
piosenkę. 

Forest tales – słuchamy, czytamy i odgrywamy 

historyjkę obrazkową. 

 

Nazwa przedmiotu : religia 

 Klasa 1bf  

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

Dziennik elektroniczny, poczta służbowa, 

platforma G Suite.  

Terminy konsultacji:  

4) zakres treści nauczania do 

zrealizowania w ramach nauczanych 
przedmiotów lub innych zajęć w 

poszczególnych oddziałach w 
okresach: 

a) 27 kwietnia do 08 maja br.  

a) Św. Wojciech 

b) Chrzest Polski 

 


