
 

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  

 

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 27 kwietnia do 08 maja br.  

  

27 kwietnia – 08 maja 

ed. polonistyczna i przyrodnicza: 

 blok tematyczny –„ Świat zwierząt - ssaki”: 

kot zwierzę domowe, opis kota, różnica 

między ssakiem a ptakiem, jak zwierzęta 

opiekują się swoim potomstwem, układ 

krwionośny- pierwsza pomoc, utrwalenie 

poznanych części mowy. 

blok tematyczny: „Ważne święto”: poznanie 

twórczości Jana Matejki, Konstytucja 3 Maja. 

blok tematyczny: „Zwiedzamy  Polskę”: 

Mazowsze, zabytki Warszawy, polskie parki 

narodowe, odmiana czasownika przez osoby, 

pisownia nazw zwierząt i ptaków z 

trudnościami ortograficznymi. 

 

ed. matematyczna – własność koła i okręgu,  

powtórkowy zawrót głowy: działania na osi 

liczbowej, drzewkach matematycznych, 

liczby parzyste i nieparzyste, figury 

geometryczne, linie równoległe i prostopadłe 

porównywanie różnicowe i ilorazowe -  

zadania z treścią. 

  

 



 

Arkusz pracy nauczyciela 

Imię i nazwisko nauczyciela: Kamila Dżaman-Wojtusin 

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: 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) 27 kwietnia do 08 maja br.  

 Monday, Tuesday… - słuchamy i 

odgrywamy dialog oraz piszemy o posiłkach 

i dniach tygodnia. 

Every Monday… – gramy w gry oraz 

śpiewamy piosenkę o jedzeniu. 

 

 

Nazwa przedmiotu: religia 

Klasa I-III 

3) proponowane formy i terminy konsultacji 

z uczniami i rodzicami 

 

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: 

a) od 27 kwietnia do 8 maja br., 

 

a) Święty Wojciech  
b) Chrzest Polski  

 


