
KLASA I 

 

01.04.2020 r. 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Na wsi. 

Otwórz podręcznik na str.86,87, przyjrzyj się ilustracji, przeczytaj tekst, ćwiczenia w podręczniku 

wykonaj ustnie. Następnie wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.78,79. 

2.Powtórzenie materiału z zakresu edukacji matematycznej- odczytywanie temperatury na 

termometrze, rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

Otwórz podręcznik na str.47, zadanie 6 zrób w zeszycie, resztę ustnie. Następnie wykonaj zadania 

w kartach ćwiczeń na str.42. 

3.Na wsi-praca rolnika. Wiosna w polu. Obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg i zastanów się, jaką pracę musi wykonywać 

wiosną rolnik. 

 

RELIGIA 

Temat: Wielki Czwartek. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Obejrzyj film z rodzicami. 

3. Narysuj ilustrację przedstawiającą Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami. 

https://www.youtube.com/watch?v=_SbNj8Z6x2E   Ostatnia Wieczerza-Eucharystia. 

 

 

02.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Mydlane bąbelki – zabawa kształtująca ramiona. Nadmuchaj balon. Starają się go utrzymać jak 

najdłużej w powietrzu, odbijając na zmianę prawą i lewą ręką, nogami, kolanami. Nim balon 

opadnie, próbuj wykonać przysiad, klaśnięcie dłońmi, obrót wokół własnej osi. 

2.Poznanie liter h,H. 

Wysłuchaj baśni H.C.Andersena „Imbryk” https://www.youtube.com/watch?v=rlVMHqZ-XzU , 

następnie (ustnie) wymień etapy życia imbryka do herbaty, określ jego cechy; zastanów się, kiedy 

życie imbryka miało większy sens- wtedy, kiedy parzono w nim herbatę, czy wtedy gdy wyrastał 

w nim kwiat. 

Otwórz podręcznik na str.88 -zauważ, że głoska h jest spółgłoską, przeczytaj tekst (proszę, aby 

rodzice przeczytali informacje na temat herbat str.89) i odpowiedz na pytania (ustnie): Jaka 

https://www.youtube.com/watch?v=I6EGdIPn8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=_SbNj8Z6x2E
https://www.youtube.com/watch?v=rlVMHqZ-XzU


pogoda panuje za oknem? O co się martwią Hania i Hubert? W jaki sposób dzieci spędzają wolny 

czas? Z jakich surowców przygotowuje się herbatę? Czym różnią się między sobą herbaty? 

Otwórz karty ćwiczeń na str.80 i 81 i wykonaj polecenia. Napisz literę h,H w zeszycie. 

Następujące wyrazy przepisz do zeszytu: harcerz, helikopter, herbatniki, hipopotam, hiacynt, 

hulajnoga, huśtawka, hamak.  

3.Doskonalimy dodawanie. 

Wykonaj w zeszycie działania według wzoru, oblicz wyniki. 

9+2=9+1+1=10+1=11 

7+5= 

8+5= 

7+4= 

9+8= 

Dla chętnych: 

9+9= 

8+7= 

8+3= 

7+7= 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Ćwiczenia na słuchanie z działu o jedzeniu.  

Celem zajęć jest utrwalanie wymowy wyrazów związanych  z działem o jedzeniu.  

Proszę obejrzeć filmy i powtarzać wyrazy za lektorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08 

https://www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s 

https://www.youtube.com/watch?v=lHo2MbfncOU  

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Food and Spring-utrwalenie słownictwa poprzez rozwiązywanie ćwiczeń 

interaktywnych. 

Celem zajęć jest utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem i wiosną. Proszę rozwiązać 

ćwiczenia i zagrać w gry, które przygotowałam. 

Pomocą może być podręcznik na stronach 41 oraz 50. 

https://wordwall.net/pl/resource/1094795  

https://wordwall.net/pl/resource/1094821  

https://wordwall.net/pl/resource/1094840  

https://wordwall.net/pl/resource/1094848  

https://wordwall.net/pl/resource/1094861 

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08
https://www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s
https://www.youtube.com/watch?v=lHo2MbfncOU
https://wordwall.net/pl/resource/1094795
https://wordwall.net/pl/resource/1094821
https://wordwall.net/pl/resource/1094840
https://wordwall.net/pl/resource/1094848
https://wordwall.net/pl/resource/1094861


INFORMATYKA gr.1 

Temat: Labirynt - debugowanie 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/  

Po wejściu na stronę wybierają kurs 1, następnie lekcję 5. Labirynt: debugowanie i wykonują 

zadania od 1 do 12. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku 

angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 
 

 

03.04.2020 r.                                                 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Wiosenny sad.                                                   

Otwórz podręcznik na str.90 i 91, przyjrzyj się ilustracji i wysłuchaj tekstu. Ćwiczenia w 

podręczniku wykonaj ustnie. Następnie otwórz karty ćwiczeń na str.82,83 i wykonaj polecenia. 

2.Doskonalimy odejmowanie. 

Wykonaj w zeszycie działania według wzoru, oblicz wyniki. 

11-4=11-1-3=10-3=7 

11-7= 

11-9= 

12-6= 

12-3= 

12-9= 

Dla chętnych: 

Wejdź na stronę https://www.superkid.pl/rozsypanka-online-dodawanie-do-20-zppd-a i utwórz 

poprawne równania. 

3.Uformuj z plasteliny pszczołę. 

4.Poznanie słów i melodii piosenki „Marzec kucharz”.  

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=5UH1XZ5EOhc , posłuchaj kilkukrotnie 

piosenki (tekst piosenki znajduje się w kartach ćwiczeń na str.108). Śpiewaj w wolnej chwili. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Ćwiczenia na słuchanie z działu o jedzeniu.  

Celem zajęć jest utrwalanie wymowy wyrazów związanych  z działem o jedzeniu.  

Proszę obejrzeć filmy i powtarzać wyrazy za lektorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08 

https://www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s 

https://www.youtube.com/watch?v=lHo2MbfncOU 

https://studio.code.org/
https://www.superkid.pl/rozsypanka-online-dodawanie-do-20-zppd-a
https://www.youtube.com/watch?v=5UH1XZ5EOhc
https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08
https://www.youtube.com/watch?v=qtLwSMivm2s
https://www.youtube.com/watch?v=lHo2MbfncOU

