
Drodzy Rodzice! 

 

 W tym tygodniu, podobnie, jak w poprzednim, będziemy zamieszczać na 

stronie szkoły materiały do pracy dla Państwa dzieci, które będą służyły powtórzeniu 

i utrwaleniu wprowadzonych wcześniej treści nauczania. 

 Od następnego tygodnia będziemy zgodnie z zaleceniami MEN realizować 

kolejne tematy zgodnie z podstawą programową i naszym szkolnym programem 

nauczania. W scenariuszach będą zawarte teksty i polecenia z podręczników 

i zeszytów ćwiczeń. Nadal podstawowym miejscem naszej komunikacji będzie strona 

internetowa szkoły. 

 Od początku roku szkolnego byliście Państwo w stałym kontakcie 

z wychowawcami klas i innymi nauczycielami uczącymi w klasach pierwszych. 

Teraz nam, nauczycielom trudno jest zdalnie indywidualizować pracę z Państwa 

dziećmi, dlatego zachęcamy, abyście Państwo pomogli nam w dostosowywaniu 

wymagań względem Państwa pociech. Różne dzieci mają bowiem różne możliwości. 

Nie można zbyt dużo wymagać od tych, które słabo radzą sobie z czytaniem, 

pisaniem i liczeniem. Nie można też zbyt mało wymagać od tych, które świetnie 

radzą sobie z nauką.   

 Dlatego te dzieci, które bardzo dobrze radzą sobie z czytaniem, pisaniem 

i liczeniem, powinny wykonywać wszystkie nasze polecenia. Natomiast dzieci, które 

gorzej radzą sobie np. z czytaniem, mogą uczyć się pięknie czytać jedynie wybrane 

fragmenty proponowanych przez nas tekstów. 

 Najważniejsze jest, aby nauka odbywała się systematycznie każdego dnia. 

Codziennie dziecko powinno czytać, pisać i ćwiczyć rachunek pamięciowy. Poza 

tym  proponujemy prace plastyczne, które służą rozwojowi małej motoryki. Warto też 

zadbać o rozwój fizyczny i dobrą kondycję, stąd też nasze propozycje ćwiczeń 

fizycznych. 

 Prosimy, byście Państwo dopilnowali, aby dzieci wykonywały prace 

w odpowiednich zeszytach i aby były zaznaczone daty wykonania kolejnych poleceń. 

Po powrocie do szkoły będziemy chciały mieć wgląd do tychże zeszytów, aby móc 

ocenić pracę Państwa dzieci. 

 Drodzy Państwo, tęsknimy za Waszymi dziećmi i chętnie wróciłybyśmy do 

normalnej pracy i codziennych spotkań w szkole. Jednak wspólnie musimy przetrwać 

ten trudny czas i z nadzieją patrzeć w przyszłość. 

 Życzymy Wam, Waszym dzieciom i sobie cierpliwości, wytrwałości i jak 

najszybszej możliwości spotkania w naszych klasach. 

 

Pozdrawiamy – nauczyciele uczący w klasach pierwszych. 

 


