
Załącznik nr 2 

Klasy 1-3     Uproszczony plan przesyłania treści zdalnego nauczania 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

edukacja 
wczesnoszkolna 

jęz. angielski edukacja 
wczesnoszkolna 

religia/etyka/wf edukacja 
wczesnoszkolna 

 

Wysyłane treści są do realizacji na opisany przez nauczyciela okres. 

Nauczyciele wskazują także informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zadań przez ucznia samodzielnie w domu. 

 

klasy Przedmioty Zakres treści na okres od 26 marca do 8 kwietnia Sposób pracy (w tym oznaczenie, 
które są wykonane on-line) 

Zasady oceniania 

   
   

K
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sa
 I 
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c 

 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Wprowadzenie kolejnych liter. Czytanie ze zrozumieniem. 
Pisanie zgodnie z zasadami kaligrafii. Przeliczanie, dodawanie i 
odejmowanie w zakresie 20 bez przekroczenia i z 
przekroczeniem progu dziesiątkowego. Rozwiązywanie i 
układanie zadań z treścią. Utrwalanie nazw dni tygodnia i 
miesięcy w kolejności występowania. Prace plastyczne, 
techniczne, ruchowe i muzyczne związane tematycznie z 
wiosną i świętami Wielkanocy.  

Praca w ćwiczeniach, w zeszycie, z 
podręcznikiem; karty pracy; praca 
online na platformach takich jak 
matzoo, Squla i innych. Filmiki na 
YouTube. 

Samoocena uczniów w postaci świateł. 
Informacja zwrotna nauczyciela. Ocena 
nauczyciela zgodna z kryteriami sukcesu 
podanymi do pracy. 

j. angielski Zwierzęta w zoo (uczymy się nazwy zwierząt). 
Części ciała zwierząt. 

Praca z kartami pracy oraz 
piosenkami z Youtube (online 10 min) 
i podręcznikiem/zeszytem ćwiczeń 

Informacja zwrotna nauczyciela odnośnie 
przesłanych zgodnie ze wskazaniem przez 
nauczyciela prac uczniów. Ocena 
nauczyciela zgodna z kryteriami sukcesu 
podanymi do pracy. Plusy za aktywność 
(systematyczność przesyłania wypełnionych 
kart). 

Religia/ etyka Etyka: Sposób na wolny czas. · Wiosenne porządki, czyli nie 
lubimy bałaganu.  
 
Religia:  
1. Drogą Krzyżowa Pana Jezusa. 
2. Pan Jezus zmartwychwstał. . 

 Praca z tekstem i/lub kartami pracy 
przesłanymi przez nauczyciela (do 
wydruku lub praca online 
np. Youtube). Ze względu na 
nauczanie zdalne, z wykorzystaniem 
m. in. platformy Librus, pakietu 
Microsoft Office 365 i dostępnych 
darmowych aplikacji, 

 Przesłanie wykonanego zadania w 
programie Word za pośrednictwem e-maila. 
Oceniana będzie poprawność i staranność 
wykonania zadania (wpisywane będą oceny 
lub plusy za aktywność).  

  



klasy Przedmioty Zakres treści na okres od 26 marca do 8 kwietnia Sposób pracy (w tym oznaczenie, 
które są wykonane on-line) 

Zasady oceniania 
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Edukacja 
wczesnoszkolna 

Utrwalanie zasad ortograficznych. Wielozdaniowe 
wypowiedzi na określony temat. Czytanie ze zrozumieniem. 
Przyroda budzi się do życia. Rozwiązywanie zadań z treścią. 
Wykonywanie obliczeń w zakresie 4 działań. Kreślenie i 
mierzeni odcinków i łamanych, obliczanie obwodów figur.  

Treści do pracy w domu udostępniane 
są poprzez Librus i pocztę mailową.  
 

Ocenianie według kryteriów OK – światła info 
zwrotna.  

j. angielski Temat lekcji: 1. My toys! – nazwy zabawek. Przyimki 
miejsca. 
  Temat lekcji: 2. She’s got blue eyes! – części twarzy. 

praca z podręcznikiem, zeszytem 
ćwiczeń lub/i kartami pracy lub/ i 
praca online 

Informacja zwrotna nauczyciela odnośnie 
przesłanych zgodnie ze wskazaniem przez 
nauczyciela prac uczniów. Ocena 
nauczyciela zgodna z kryteriami sukcesu 
podanymi do pracy. Plusy za aktywność 
(systematyczność przesyłania wypełnionych 
kart). 

Religia/ etyka Etyka: Jestem częścią przyrody. · “Samochwała w  kącie 
stała”, czyli kilka słów o skromności. 
 
Religia: Warunki sakramentu pokuty. 

Praca z tekstem i/lub kartami pracy 
przesłanymi przez nauczyciela (do 
wydruku lub praca online 
np. Youtube). 
Ze względu na nauczanie zdalne, z 
wykorzystaniem m. in. platformy 
Librus, pakietu Microsoft Office 365 i 
dostępnych darmowych aplikacji, 

Przesłanie wykonanego zadania w 
programie Word za pośrednictwem e-maila. 
Oceniana będzie poprawność i staranność 
wykonania zadania (wpisywane będą oceny 
lub plusy za aktywność) 
Ocenie będą podlegały prace wysyłane na 
konto pocztowe nauczyciela. Oceny 
cząstkowe zostaną wpisane do dziennika 
elektronicznego. 

 

Wysyłane treści są do realizacji na opisany przez nauczyciela okres. 

Nauczyciele wskazują także informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zadań przez ucznia samodzielnie w domu. 

  



klasy Przedmioty Zakres treści na okres od 26 marca do 8 
kwietnia 

Sposób pracy (w tym oznaczenie, 
które są wykonane on-line) 

Zasady oceniania 
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Edukacja 
wczesnoszkolna 

W świecie zwierząt. Utrwalanie poznanych części 
mowy. Czytanie ze zrozumieniem. Rozwiązywanie 
zadań z treścią. Obwody figur geometrycznych – 
utrwalenie. Mnożenie i dzielenie – utrwalenie. 
Wielkanoc – tradycje związane ze Świętami 
Wielkanocnymi. Matematyka w praktyce.  

Treści do pracy w domu 
udostępniane są poprzez Librus lub 
pocztę elektroniczną. 

Ocenianie według kryteriów sukcesu – informacja 
zwrotna. 

j. angielski Czasowniki CAN i HAVE GOT.  
Części ciała zwierząt i nazwy zwierząt. 

praca z podręcznikiem, zeszytem 
ćwiczeń lub/i kartami pracy lub/ i 
praca online np. Youtube (10 min) 

Informacja zwrotna nauczyciela odnośnie przesłanych 
zgodnie ze wskazaniem przez nauczyciela prac 
uczniów. Ocena nauczyciela zgodna z kryteriami 
sukcesu podanymi do pracy.   
Plusy za aktywność (systematyczność przesyłania 
wypełnionych kart). 

Religia/ etyka Etyka: Sposób na wolny czas. · Przyroda wokół 
nas. 
Religia: 
1. Odpuszczają ci się twoje grzechy. 
2. Wielkanoc-zwycięstwo życia i miłości. 

Praca z tekstem i/lub kartami pracy 
przesłanymi przez nauczyciela (do 
wydruku lub praca 
online np. Youtube).  
Ze względu na nauczanie zdalne, z 
wykorzystaniem m. in. platformy 
Librus, pakietu Microsoft Office 365 i 
dostępnych darmowych aplikacji. 

Przesłanie wykonanego zadania w programie Word 
za pośrednictwem e-maila. Oceniana będzie 
poprawność i staranność wykonania zadania 
(wpisywane będą oceny lub plusy za aktywność).  
Ocenie będą podlegały prace wysyłane na konto 
pocztowe nauczyciela. Oceny cząstkowe zostaną 
wpisane do dziennika elektronicznego. 

 

Wysyłane treści są do realizacji na opisany przez nauczyciela okres. 

Nauczyciele wskazują także informacje o dostępnych materiałach i możliwych formach realizacji zadań przez ucznia samodzielnie w domu. 

 


