
KLASA I 

26.03.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 

1.Literowe opowieści- ż jak żaba. 

Napisz w zeszycie litery ż, Ż. 

Otwórz podręcznik na str.76,77 (proszę rodziców, aby przeczytali informacje o 

żabach na str.77; naucz się czytać tekst na str.76); w kartach ćwiczeń wykonaj 

polecenia na str.70 i 71. 

 

2.Rozkładanie liczb na składniki. Uzupełnianie grafów liczbowych. 

Otwórz podręcznik na str.42,43 (zadanie 3 wykonaj w zeszycie, resztę zadań ustnie); 

wykonaj także zadania w kartach ćwiczeń na str.38. 

 

3.Zabawa ruchowa „Żabki” (proszę rodziców o przeczytanie tekstu wierszyka), 

inscenizuj ruchami treść wierszyka. 

„Żabki” 

Jam jest żabka, tyś jest żabka (pokazujemy na siebie i partnera/rodzeństwo/rodzica) 

My nie mamy nic takiego (kiwamy paluszkami wskazującymi i kręcimy przecząco 

głową) 

Jedna łapka, druga łapka (wystawiamy najpierw jedną potem drugą dłoń przed siebie) 

Skrzydełka żadnego (machamy rękami zgiętymi z łokciach – jak skrzydełkami) 

Uła kukuła, uła kukuła, uła kuła disko! (wygłupy dowolne lub łaskotanie) 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Time for lunch-lekcja kulturowa. Lunch w Wielkiej Brytanii i Polsce.  

Podręcznik-strona 57. 

Lunch w Wielkiej Brytanii to czas lekkiej przekąski/drugiego śniadania i jest 

spożywany w godzinach 10-13. Jest to dla ludzi odetchnięcie od pracy czy obowiązków 

szkolnych. W naszej kulturze drugie śniadanie również stało się ważną częścią dnia. 

Wszyscy wiemy, że warto mieć ze sobą kanapkę czy owoc, a w szkole mamy specjalny 

czas na zjedzenie swojego drugiego śniadania. 

 



Odtwarzamy z pobranej płyty-CD 2 nagranie 2.58. Słuchamy nagrania. 

Oto treść nagrania z tłumaczeniem: 

Hi, I'm Adam. These are my photos about lunch. Some children have a packed lunch 

with sandwiches. This is lunch in school canteen-potatoes and salad. Yummy! 

Cześć, Nazywam się Adam. To są moje zdjęcia związane z drugim śniadaniem. Wiele 

dzieci nosi ze sobą do szkoły kanapki w pudełkach. Oto drugie śniadanie w szkolnej 

stołówce-ziemniaki i sałatka. Pychota! 

Możemy wyróżnić dziś kilka słówek z nagrania. 

Photo-zdjęcie 

Lunch-najważniejsze słówko na dziś-drugie śniadanie 

Packed lunch- drugie śniadanie w pudełku 

school canteen- szkolna stołówka 

potatoes- ziemniaki 

salad-sałatka 

sandwiches-kanapki 

Przepisujemy wyżej wypisane słówka do zeszytu, obok rysujemy obrazki 

przedstawiające dane słówko.  

Time for singing.- czas na piosenkę. Odtwarzamy nagranie 2.59. Reagujemy na słowa, 

które rozpoznajemy w piosence, powtórzeniem ich, np. orange juice, lunch.  

W skrócie : podręcznik strona 57 z nagraniami 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Our food- lekcja zintegrowana. Poznanie źródeł pochodzenia jedzenia. 

Ćwiczenia na słuchanie. 

We have food from an animal- mamy jedzenie odzwierzęce.  

We have food from a plant- mamy jedzenie pochodzenia roślinnego. 

Głównym zadaniem dzisiejszych zajęć będzie zdecydować w języku angielskim, skąd 

pochodzi dana żywność.  

Należy otworzyć podręczniki na stronie 56. Nagrania do ćwiczeń są do pobrania na 

stronie: https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl   

Pobieramy cd2. W pobranym folderze znajdują się nagrania. Do dzisiejszej lekcji 

potrzebne jest nagranie 2.54. 



Podręcznik strona 56. Odtwarzamy nagranie 2.54. Słuchamy nagrania, wskazujemy 

na poszczególne nazwy produktów.  

tomato sauce/sos pomidorowy, pasta/makaron, eggs/jajka, milk/mleko, apples/jabłka, 

bread/chleb 

Zapisujemy nazwy wypisanych wyżej produktów w zeszycie, a obok rysujemy 

obrazki przedstawiające żywność obok danego słówka. 

Kolejne zadanie to zadanie 2 na stronie 56-nagranie 2.55. Należy przerywać 

odtwarzanie nagrania po każdym usłyszanym zdaniu i zdecydować ,co było 

powiedziane w nagraniu. Is it from an animal or a plant? Czy produkt jest 

odzwierzęcy czy roślinny. Należy w miarę możliwości opinię powiedzieć po 

angielsku: from an animal/ from a plant. 

Odtwarzamy nagranie po raz kolejny zdanie po zdaniu.  

Co oznacza to zdanie po polsku? 

Czas na piosenkę. Odtwarzamy nagranie 2.56. Słuchamy piosenki. Co słyszę w 

piosence? O czym ona jest? 

Rysujemy w zeszycie farmę. We are making a farm in notebooks. Podpisujemy 

zwierzęta: krowę-cow, kurę-chicken/hen-obie nazwy poprawne, 

jajka-eggs,mleko-milk. 

Podsumowując: do dzisiejszych zajęć potrzebujemy nagrań 2.54;2.55;2.56, które 

można pobrać na stronie: 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl , 

podręcznika i zeszytu.  

 

INFORMATYKA gr.1 

Temat: Programowanie – w labiryncie. 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/ - przy pierwszym otwarciu 

strony należy wybrać język polski. 

Po wejściu na stronę wybierają kurs 1, następnie lekcję 4. Labirynt: Sekwencja i 

wykonują zadania od 1 do 15. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem 

(tylko w języku angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części 

ekranu. 

Po poprawnym rozwiązaniu zadania – kółeczko z numerem zmieni kolor na zielony, 

jeśli zielona będzie tylko obwódka to znaczy, że zadania zostało wykonane 

nieprawidłowo. Zadania można wykonywać ponownie po kliknięciu przycisku 

„Zresetuj” po lewej stronie ekranu. 

Zainteresowania uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

https://studio.code.org/#inbox/_blank


27.03.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Słuchanie fragmentu książki A.Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.  

Otwórz podręcznik na str.78,79 (proszę rodziców, aby przeczytali fragment książki; 

polecenia w podręczniku wykonaj ustnie); następnie otwórz podręcznik na str. 80,81 i 

przyjrzyj się ilustracji oraz wysłuchaj informacji (proszę rodziców, aby przeczytali 

tekst na str.81)- zadania w podręczniku zrób ustnie; wykonaj również polecenia w 

kartach ćwiczeń na str.72 i 73. 

2.Rozwiązywanie trudniejszych zadań. 

Otwórz podręcznik na str.44 i wykonaj zadania ustnie; następnie wykonaj zadania w 

kartach ćwiczeń na str.39. 

3.Zabawa ruchowa „Gimnastyka”. 

„Gimnastyka”- dzieci inscenizują ruchami treść wierszyka. 

Prawa noga, wypad w przód, 

a rękoma zawiąż but. 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, 

w miejscu bieg i skłon głęboki. 

Wymach rąk w tył i do przodu 

Już rannego nie czuć chłodu. 

Prawa noga – noga prawa wyprostowana i uniesiona w górę, 

Wypad w przód – wyciągnięta noga opada na podłogę, 

A rękoma zawiąż but – skłon do wysuniętej nogi i naśladowanie zawiązywania buta, 

Powrót – powrót do pozycji zasadniczej, 

Przysiad – przysiad z wyciągniętymi do przodu rękoma, 

Dwa podskoki – dwa podskoki w miejscu, 

W miejscu bieg – bieg w miejscu, 

I skok głęboki – skłon z sięgnięciem rękoma palców nóg, 

Wymach rąk w tył – wysunięcie rąk do tyłu, 

I do przodu – wysunięcie rąk do przodu, 

Już rannego nie czuć chłodu – postawa wyprostowana 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Time for lunch-lekcja kulturowa. Lunch w Wielkiej Brytanii i Polsce.  

Podręcznik-strona 57. 

Lunch w Wielkiej Brytanii to czas lekkiej przekąski/drugiego śniadania i jest 

spożywany w godzinach 10-13. Jest to dla ludzi odetchnięcie od pracy czy obowiązków 

szkolnych. W naszej kulturze drugie śniadanie również stało się ważną częścią dnia. 



Wszyscy wiemy, że warto mieć ze sobą kanapkę czy owoc, a w szkole mamy specjalny 

czas na zjedzenie swojego drugiego śniadania. 

Odtwarzamy z pobranej płyty-CD 2 nagranie 2.58. Słuchamy nagrania. 

Oto treść nagrania z tłumaczeniem: 

Hi, I'm Adam. These are my photos about lunch. Some children have a packed lunch 

with sandwiches. This is lunch in school canteen-potatoes and salad. Yummy! 

Cześć, Nazywam się Adam. To są moje zdjęcia związane z drugim śniadaniem. Wiele 

dzieci nosi ze sobą do szkoły kanapki w pudełkach. Oto drugie śniadanie w szkolnej 

stołówce-ziemniaki i sałatka. Pychota! 

Możemy wyróżnić dziś kilka słówek z nagrania. 

Photo-zdjęcie 

Lunch-najważniejsze słówko na dziś-drugie śniadanie 

Packed lunch- drugie śniadanie w pudełku 

school canteen- szkolna stołówka 

potatoes- ziemniaki 

salad-sałatka 

sandwiches-kanapki 

Przepisujemy wyżej wypisane słówka do zeszytu, obok rysujemy obrazki 

przedstawiające dane słówko.  

Time for singing.- czas na piosenkę. Odtwarzamy nagranie 2.59. Reagujemy na słowa, 

które rozpoznajemy w piosence, powtórzeniem ich, np. orange juice, lunch.  

W skrócie : podręcznik strona 57 z nagraniami. 

 

 

 


