
KLASA I 

20.04.2020r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Odwiedzamy muzea.  

 

MUZEUM HISTORYCZNE W BIAŁYMSTOKU 

 

MUZEUM PRZYRODNICZE WE WROCŁAWIU 

 



 

MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE 

 

 

SKANSEN NADWIŚLAŃSKI PARK ETNOGRAFICZNY 



 

 

MUZEUM MULTIMEDIALNE 

Muzeum to miejsce do nauki i zabawy. Znajdziesz tu eksponaty i dzieła sztuki. Każde 

muzeum jest inne. Możemy wyróżnić muzeum historyczne, przyrodnicze, narodowe. 

Nowoczesne muzea oferują wiele interaktywnych atrakcji. Skansen to muzeum na powietrzu, 

które prezentuje kulturę ludową danego regionu. Kustosz to pracownik muzeum, który 

opiekuje się zbiorami muzealnymi. 

Otwórz podręcznik na str.102 i 103, obejrzyj ilustracje, posłuchaj informacji (lub 

samodzielnie przeczytaj- w zależności od swoich możliwości) i opowiedz o miejscach, które 

są przedstawione na zdjęciach. Które z muzeów zainteresowało cię najbardziej?  

Wejdź na stronę https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea, 

https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-

online i odwiedź wirtualnie muzeum, które cię zainteresuje.                                                           

Następnie otwórz karty ćwiczeń na str.92-93 i wykonaj polecenia. 

2.Działania na pieniądzach. 

Otwórz  stronę 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_141_p5 , wejdź w 

menu po prawej stronie, następnie w plan zajęć i ćwiczenia interaktywne. Oblicz, ile złotych 

jest na ladzie. Wskaż artykuły, które możesz kupić.  Powodzenia! 

3.Ćwiczenia gimnastyczne. 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=L1t8GKorkGQ i wykonuj ćwiczenia 

według poleceń. 

RELIGIA 

Temat: Pan Jezus jest z nami. 

1. Przeczytaj temat na str. 98-99.  

2. Wykonaj ćw. 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 57.  

https://kulturadostepna.pl/on-line/wirtualne-muzea
https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online
https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_141_p5
https://www.youtube.com/watch?v=L1t8GKorkGQ


Wykonaną pracę w zeszycie ćwiczeń prześlij do oceny na krolewiczw1@wp.pl 

3. Jeśli masz możliwość wydrukuj i wykonaj – praca dla chętnych. 

http://www.objawieniepanskie.waw.pl/phocadownload/Epifanek/Epifanek_400/Epifanek_309.pdf 

 

21.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Literowe opowieści - dź jak dźwięk. Poznanie dwuznaków dź,Dź. 

Zapamiętaj! Dź to dwuznak: jedna głoska, dwie litery. 

Wejdź na stronę 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_143_p3. Naciśnij z 

lewej strony chmurkę- spis treści, następnie wybierz temat 143.Nie wolno kłamać. W menu 

wejdź w plan zajęć- wybierz monografia dwuznaku dź,Dź . Przyjrzyj się, jak wyglądają 

dwuznaki dź,Dź. Zobacz, w jakich nazwach występują. Posłuchaj, jak brzmią te wyrazy. 

Potem wysłuchaj, jak dzielimy nazwę obrazka na sylaby i na głoski. Następnie popatrz, jak 

pisze się dwuznaki dź,Dź. 

Otwórz podręcznik na str.104 i 105, wysłuchaj tekstów lub je przeczytaj. Odpowiedz ustnie 

na pytania:                                                                                                                                     

- Z jakiego powodu Zenek wciągał na maszt flagę Polski?                                                          

- Kto zagrał na trąbce?                                                                                                                  

- Jak nazywa się hymn Polski?                                                                                                      

- Jak się zachowujemy podczas słuchania i śpiewania hymnu?                                                           

- W jakich okolicznościach można usłyszeć polski hymn? 

Następnie otwórz karty ćwiczeń i wykonaj polecenia na str.94,95. Napisz dwuznak Dź,dź w 

zeszycie. Naucz się czytać tekstu na str.104 (chętni również na str.105) do 24.04.20r. 

2. Temat: Do liczby 6 dodaję liczby jednocyfrowe. 

Przepisz temat do zeszytu. Następnie otwórz podręcznik na str.50. Przyjrzyj się, w jaki 

sposób zostało rozwiązane zadanie 2.                                                                                              

6+7=?                                                                                                                                                

6+4+3=10+3=13 

Oblicz według wzoru:                                                                                                            

6+5=                                                                                                                                           

6+8=                                                                                                                               

Następnie wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.45. 

Dla chętnych: wejdź na stronę https://szaloneliczby.pl/klasa-1/ i wykonaj wybrane przez 

siebie zadania/ćwiczenia. 

3.Zestaw ćwiczeń rozgrzewających.                                                                                    

Wejdź na stronę  https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU i wykonaj rozgrzewkę w domu.  

mailto:krolewiczw1@wp.pl
http://www.objawieniepanskie.waw.pl/phocadownload/Epifanek/Epifanek_400/Epifanek_309.pdf
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_143_p3
https://szaloneliczby.pl/klasa-1/
https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU


JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Animals-rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt. 

Otwieramy podręcznik na stronie 60. 

Mamy tam różne zwierzęta, aby odsłuchać poprawne nazwy zwierząt odtwórz nagranie, które 

można pobrać ze strony: 

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

Będzie potrzebne Class Audio 3, ścieżki dźwiękowe 3.4, 3.5. 

Zapisz słówka w zeszycie ze strony 60 i obok napisz polskie znaczenie. Do każdego słówka 

narysuj 

obrazek, który ilustruje słowo. 

Wyślijcie zdjęcia ze swoich zeszytów na mój e-mail: magdasienkowska7@gmail.com. 

 

INFORMATYKA gr.2 

            Temat: Rysujemy linie w edytorze grafiki. 

Proszę w edytorze grafiki np. Paint narysować schody, podium i drabinę. 

 

 

 

 

 

 

Czerwone strzałki, które wskazują miejsca rozpoczęcia pracy. Rysowanie drabiny należy 

rozpocząć od postawienia dwóch równoległych linii, a następnie połączyć je poziomymi 

liniami. 

           

 

 

 

                                                                                                         

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&amp;selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


22.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Literowe opowieści- dzi jak dziecko. Poznanie trójznaków dzi, Dzi. 

Otwórz podręcznik na str.106 i 107, wysłuchaj tekstów lub je przeczytaj (w zależności od 

swoich możliwości). Odpowiedz ustnie na pytania:                                                                     

-Jaki ważny dzień obchodziły dzieci w szkole?                                                                                                                                                

-W jaki sposób dzieci przygotowywały się do święta szkoły?                                                                                                                                                  

-Kogo wspomina się z okazji święta szkoły?                                                                               

-W jaki sposób będzie przebiegała uroczystość?                                                                          

-Jaką funkcję będzie pełniła Madzia w dniu święta szkoły?                                                                                                               

Otwórz karty ćwiczeń na str.96 i 97 i wykonaj polecenia. Napisz trójznaki dzi, Dzi w 

zeszycie. 
 

2.Temat: Od liczby 14 odejmuję liczby jednocyfrowe. 

Przepisz temat do zeszytu. Następnie otwórz podręcznik na str.51. Przyjrzyj się, w jaki 

sposób zostało rozwiązane zadanie 2.                                                                                                   

14-8=?                                                                                                                                                

14-4-4=10-4=6 

Oblicz według wzoru:                                                                                                               

14-5=                                                                                                                                           

14-8=                                                                                                                               

Następnie wykonaj zadanie 1 i 2 w kartach ćwiczeń na str.46. 

Dla chętnych: zadanie 3 str.46; wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-

z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_2_464 i poćwicz odejmowanie z rozpisywaniem. 
 

3.Układanie trójznaków dzi, Dzi z różnych przyborów. 

Ułóż trójznaki dzi, Dzi z różnych przedmiotów np.pchełek, klocków itd. 
 

RELIGIA 

Temat: Przyjmujemy Ducha Świętego. 

1.Zapisz temat w zeszycie i notatkę. Narysuj rysunki wg. wzoru. 

Znaki Ducha Świętego to:  

                    
        Gołębica                                     Wiatr                             Ogień 

2. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 i 2 na str. 58-59 

Wykonaną pracę w zeszycie i ćwiczeniach prześlij do oceny na krolewiczw1@wp.pl 

https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_2_464
https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_2_464
mailto:krolewiczw1@wp.pl

