
Zdalne nauczanie tydzień 1   klasa 1A Edukacje 
plastyczna 

Wychowanie fizyczne           Zajęcia komputerowe

Zajęcia z plastyki klasa1 a 

( link w dzienniku elektronicznym – skype PONIEDZIAŁEK 
godziny 10.45. – 11.30).Jeżeli nie dasz rady się połączyć to się 
nie martw. Wiesz, co masz robić! Praca jest prosta.

Temat: Zabawa kolorami - wyklejanie słoiczka plasteliną.

Potrzebna ci będzie:
 plastelina i czysty słoiczek.
 Z plasteliny z różnych kolorów lepisz wałeczki, które potem 
przylepiasz na słoiczek .  Wzór dowolny. Fajnej zabawy. 
Zdjęcie z wykonanej pracy możesz przesłać na moją pocztę. 
Podaję adres: beatakajdy@interia.pl
Możesz też zbierać prace i  kiedy wrócisz do szkoły to je 
pokażesz. 

mailto:beatakajdy@interia.pl


Wychowanie fizyczne ( PONIEDZIAŁEK 8.55- 9.40) 
SKYPE – WEJŚĆIE PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY.

Zestaw ćwiczeń do porannej gimnastyki. Ćwicz 
codziennie kilka minut.



Naucz się wyliczanki, przy której możesz poćwiczyć.( do 
wykonania tego zadania  potrzebna ci będzie mama lub tata 
ponieważ tekst trzeba przeczytać)

Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle  
(klaskanie 2 razy),
i kapusta, i ogórek – tyle razy podskocz w górę ( 4 
podskoki),
marchewka, pietruszka i bób – tyle razy przysiad zrób (3 
przysiady),
kalarepa i mak – za uszy się złap!”



Zajęcia  komputerowe    KLASA 1a
 1 tydzień  ( skype PRZEZ DZIENNIK 
ELEKTRONICZNY   godzina 11. 50- 12.35) PIĄTEK

 Temat : Witaminowe abc. Posługujemy się narzędziami edytora grafiki.

Dzieci nie jedzą śmieci

Dzisiaj przedstawię Wam witaminę A

Ten , krótki wierszyk opowiada w jakich produktach 
spożywczych  znajduje się witaminka A  i  NA CO JEST NAM 
POTRZEBNA.

Oczy, gardło ,włosy ,kości
zdrowsze są, gdy A w nich gości.
A w marchewce, pomidorze,
maśle, mleku  też być może.

Praca NA KOMPUTERZE – PROGRAM GRAFICZNY PAINT:
  Narysuj pomarańczę i wypełnij ją kolorem. 
Program Paint to edytor grafki.  Aby narysować koło, lub 
owal trzeba trzymać wciśnięty lewy przycisk myszy 
NA  PULPICIE. 



Narzędzie owal znajduje się w grupie kształty. Jeżeli 
nie możesz zrobić ćwiczenia na komputerze to zrób  
rysunek   na kartce z bloku.

Jeżeli lubisz malować lub rysować możesz wykonać 
taką pracę (tylko dla chętnych)

 


	Dzieci nie jedzą śmieci

