
KLASA 1 

 

 

16.03.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
 

Literowe opowieści- sz jak szafa. Wprowadzenie dwuznaków sz, Sz. Pisanie dwuznaków 

sz, Sz  

po śladzie i samodzielnie. 

Podręcznik str.66,67; karty ćwiczeń str.60,61+ napisz w zeszycie dwuznak sz,Sz. 
 

Doskonalenie umiejętności dodawania. Układanie działań do ilustracji.  

Podręcznik str.35; karty ćwiczeń str.33 
 

Formowanie dwuznaków sz, Sz z plasteliny. Uformuj dwuznak sz, Sz z plasteliny. 

 

RELIGIA  
 

Przeczytać temat 42 na str. 96-97/ Wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw.1 na str. 56 (pamiętaj o 

wycięciu obrazka i naklejeniu oraz pokoloruj) 

Obejrzyj podany film:https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw 
 

 

17.03.2020 r. 

RELIGIA  
 

Kontynuacja tematu 42. Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat: Wierzymy w 

zmartwychwstanie Jezusa.Narysuj obrazek przedstawiający Zmartwychwstanie Pana 

Jezusa. Możesz skorzystać z obrazków na stronie internetowej, wydrukować i wkleić. 

Pokoloruj obrazek. 

https://www.google.com/search?q=obrazki+do+kolorowania+zmartwychwstanie&tbm=isch

&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB6sbciaToAhXDzqQKHbxpDKkQsAR6BAgKEAE

&biw=1350&bih=608#imgrc=1mTCB6AFoDMVVM 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 

Czytanie opowiadania M. Przewoźnika „Zabawa w udawanie”. Podpisywanie stworków 

imionami. Skreślanie wyrazów. Podręcznik str.68,69; karty ćwiczeń str.62,63 

Rozwiązywanie zadań z treścią. Kolorowanie rysunku według matematycznego kodu.  

Podręcznik str.36,37; karty ćwiczeń str.34 

Wykonanie kukiełki stracha na wróble. Wykonaj kukiełkę stracha na wróble. 
 

INFORMATYKA gr. 2  
 

Poznajemy edytor tekstu: klawisze Alt prawy+ Shift. 
 

JEZYK ANGIELSKI gr. 1 
 

Ćwiczenie poznanych słów, utrwalenie piosenki „Munch, munch”. Ćwiczyć słownictwo 

str.50.  

Na stronie www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow znajdują się nagrania oraz strefa dla 

ucznia z grami. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw
https://www.google.com/search?q=obrazki+do+kolorowania+zmartwychwstanie&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB6sbciaToAhXDzqQKHbxpDKkQsAR6BAgKEAE&biw=1350&bih=608#imgrc=1mTCB6AFoDMVVM
https://www.google.com/search?q=obrazki+do+kolorowania+zmartwychwstanie&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB6sbciaToAhXDzqQKHbxpDKkQsAR6BAgKEAE&biw=1350&bih=608#imgrc=1mTCB6AFoDMVVM
https://www.google.com/search?q=obrazki+do+kolorowania+zmartwychwstanie&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjB6sbciaToAhXDzqQKHbxpDKkQsAR6BAgKEAE&biw=1350&bih=608#imgrc=1mTCB6AFoDMVVM
http://www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow


18.03.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA  
 

Literowe opowieści-cz jak czekolada. Wprowadzenie dwuznaków cz, Cz. Pisanie 

dwuznaków cz,Cz po śladzie i samodzielnie. Podręcznik str.70,71; karty ćwiczeń 64,65+ 

napisz w zeszycie dwuznak cz,Cz+naucz się czytać podr.str.70 

 

Odczytywanie temperatury. Obliczanie i zapisywanie temperatury. Zaznaczanie temperatury 

na termometrach zgodnie z podpisami. Podręcznik str.38,39; karty ćwiczeń str.35 

 

Zapoznanie z zasadami zdrowo-rozsądkowego spożywania słodyczy. 

https://www.youtube.com/watch?v=A8YmjaDhwf0 
 
 

19.03.2020 r. 

JĘZYK ANGIELSKI  gr. 1    

Rozwiązywanie ćwiczeń związanych ze słownictwem z działu o jedzeniu. 
 

JĘZYK ANGIELSKI  gr. 2 
 

Ćwiczenie poznanych słów, utrwalenie piosenki „Munch, munch”. Ćwiczyć słownictwo 

str.50. Na stronie www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow znajdują się nagrania oraz strefa 

dla ucznia z grami. 
 

INFORMATYKA gr. 1  

Uzupełnianie luk w tekście- klawisz Alt prawy. 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 

Wykonywanie obliczeń na odejmowanie i zapisywanie ich w kratownicy. Łączenie działań 

z wynikami. 

Podręcznik str.40; karty ćwiczeń str.36  

 

Poznanie technologii produkcji czekolady. Rysowanie po śladzie. Kończenie zdań. 

Karty ćwiczeń str.66,67 https://www.youtube.com/watch?v=1vE2n1bZKEc 
 
 

20.03.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 
 

Słuchanie wiersza D. Wawiłow „Kałużyści”. Wykreślanka literowa. Uzupełnianie zdań 

wyrazami z ramki. Podręcznik str.72-75; karty ćwiczeń str.68-69 
 

Wykonywanie obliczeń na odejmowanie. Rozwiązywanie zadań na porównywanie 

różnicowe. Zadanie trudniejsze-magiczny kwadrat. Podręcznik str.41; karty ćwiczeń str.37 
 

Określanie swojego nastroju „Kulinarny nastrój”. Smakowanie produktów o różnych 

smakach. Wspólnie z rodzicami zrób degustację różnych produktów. 
 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zwierzęta”. Pobaw się, naśladując różne zwierzęta. 
 

JEZYK ANGIELSKI gr. 2 

Rozwiązywanie ćwiczeń związanych ze słownictwem z działu o jedzeniu. Zadanie 1/52 i 

2/53 w ćwiczeniach. 

https://www.youtube.com/watch?v=A8YmjaDhwf0
http://www.oup.com/elt/materialy-dla-uczniow
https://www.youtube.com/watch?v=1vE2n1bZKEc

