
KLASA I 

11.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Słuchanie fragmentu książki Christiny Björk i Leny Anderson „Rok z Linneą”. 

Wysłuchaj opowiadania (proszę rodziców o przeczytanie) na str.20 w podręczniku. 

Odpowiedz ustnie na pytania: 

-Co postanowiła zrobić bohaterka opowiadania? 

-Jakie nasiona kupiła? 

-Jak przygotowała swoją domową działkę? 

-Co się stało na koniec z uprawami z domowej działki? 

-Czy pomysł bohaterki opowiadania ci się podoba? 

 

Następnie zapoznaj się z poniższym tekstem i wymień warzywa, które należą do nowalijek. 

Dlaczego spożywanie nowalijek jest tak ważne? 

 



Otwórz karty ćwiczeń i wykonaj polecenia 1,3,4 str. 18,19. 

 

2.Temat: Rozwiązuję zadania rozmaite. 

Zapisz temat w zeszycie oraz wykonaj zadanie 1 i 3- podręcznik str.61 oraz zadania w kartach 

ćwiczeń na str.55. 

3.Wprowadzenie całej nuty. 

 

Wykonaj ćw.4 na str.89- dokończ pisanie ćwierćnut na pięciolinii zgodnie z podanym 

wzorem. 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=AP5_4777aq0 i utrwal tekst oraz 

melodię poznanej piosenki „Zawsze razem”. Tekst piosenki znajduję się w kartach ćwiczeń 

na str.92.  

4.Wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/1238064/wychowanie-fizyczne, zakręć 

kołem i wykonuj określone ćwiczenia. 

RELIGIA 

Temat: Maj miesiącem Maryi. 

1. Zapisz temat w zeszycie. 

2. Powiększ obrazek, wydrukuj i dorysuj kapliczkę Matce Bożej oraz wokół niej kwiaty. 

https://www.youtube.com/watch?v=AP5_4777aq0
https://wordwall.net/pl/resource/1238064/wychowanie-fizyczne


Pokoloruj obrazek i wklej do zeszytu. 

 

3. Zaśpiewaj wspólnie z rodziną: https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY  Litania 

Loretańska do N M Panny 

 

 

12.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Słuchanie opowiadania Z.Staneckiej „Zgnieciona butelka”. Wysłuchaj opowiadania (proszę 

rodziców o przeczytanie) na str.22,23 w podręczniku. Odpowiedz ustnie na pytania: 

-Co zadziwiło Antka? 

-Dlaczego tata Antka deptał butelki? 

-Jakich rad udzielił Marcie tata Antka? 

-Jaki sposób na sprzątanie szkolnego boiska wymyślił duszek Kalasanty? 

Wykonaj polecenie 1 i 2 na str.20 w kartach ćwiczeń. 

 

2.Temat:Ćwiczę umiejętność posługiwania się kalendarzem. 

Przyjrzyj się kartce z kalendarza. Odpowiedz na pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gs4tzuRoBY


 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.56. 

3.Jak w mojej miejscowości dbamy o przyrodę? Zastanów się, jak ty możesz dbać o przyrodę. 

Następnie wykonaj polecenie 1 na str.21 w kartach ćwiczeń. 

4.Wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/1238064/wychowanie-fizyczne, wykonuj 

wylosowane ćwiczenia- klikaj kolejno wszystkie pudełka, aby je otworzyć i wyświetlać ich 

zawartość. 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Round up, unit 7 test.- sprawdzenie wiadomości po dziale 7. 

Proszę napisać rozwiązania w zeszycie lub wydrukować i rozwiązać test z podpisem i wysłać 

do dnia 12.05.2020-I grupa/14.05.2020  

Ćwiczenia należy wykonać w następujący sposób: 

Ćwiczenie 1- zaznacz, co widzisz. 

Ćwiczenie 2- napisz zwierzątko, które wskazuje dana osoba. 

https://wordwall.net/pl/resource/1238064/wychowanie-fizyczne


 



INFORMATYKA gr.2 

Temat: Pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/2/klawiatura i ćwicz pisanie na klawiaturze. Zacznij od 

lekcji „Abecadło”. 

 

 

13.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Powtórzenie wiadomości z edukacji polonistycznej. Utrwalenie materiału ortograficznego. 

Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe na str.22 i 23 w kartach ćwiczeń. 

2.Powtórzenie wiadomości z edukacji matematycznej. 

Wykonaj ustnie poniższe zadania: 

Wymień kolejne nazwy miesięcy. Zacznij od stycznia. 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.57. 

RELIGIA 

Temat: Kim jest Maryja? 

1. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk  Królowa z Jasnej Góry. 

2. Posłuchaj lekcji religii o Maryi: https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk Kim jest 

Maryja? 

 

http://pisupisu.pl/2/klawiatura
https://www.youtube.com/watch?v=t-cuHEYk-kk
https://www.youtube.com/watch?v=IDDrAXQmMWk


14.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ i wykonuj wspólnie 

ćwiczenia. 

2. Sprawdzian wiadomości z edukacji polonistycznej (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik 

nr 3, załącznik nr 4). Proszę rodziców o czytanie poleceń dzieciom. Zdjęcie lub skan 

sprawdzianu należy przesłać na mój adres e-mail lub telefon do godz.13.00.                                                       

Czas na wykonanie poleceń to 45 min. 

Sprawdzian w powyższych załącznikach będzie do pobrania 14 maja 2020 r. 

3. Kontynuacja tematu: Powtórzenie wiadomości z edukacji matematycznej. 

Wykonaj zadania powtórzeniowe na str.58 w kartach ćwiczeń. 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Explore- brytyjski krajobraz. 

Podręcznik strona 66 i 67. 

Przyroda jest niesamowita. Dzisiaj mowa o krajobrazach. Piszemy słownictwo na dziś, a obok 

rysujemy obrazki, które przedstawiają dane słowo. 

Tent- namiot 

Farm-farma/ gospodarstwo  

Cow- krowa 

River-rzeka 

Boat- łódka 

Tree- drzewo 

Flower- kwiat  

Otwórz podręcznik na stronie 66, nazwij poszczególne obrazki, które widzisz np. a) farm!   

Następnie spójrz na stronę 67. 

Mamy tam krótki wierszyk. Odsłuchaj go, nagranie 3.17, pobieramy ze strony:  

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

Explore Treetops dla klasy I, Class Audio CD 3. 

Słuchaj i wskazuj na zwierzęta na obrazku, o których mowa. 

Notatkę prześlij na e-mail tego samego dnia: magdasienkowska7@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=6WDctpWeRiQ
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-14.05-nr-1.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-14.05-nr-2.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-14.05-nr-3.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-14.05-nr-3.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-14.05-nr-4.pdf
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Round up, unit 7 test.- sprawdzenie wiadomości po dziale 7. 
 

Proszę napisać rozwiązania w zeszycie lub wydrukować i rozwiązać test z podpisem i wysłać 

do dnia 12.05.2020-I grupa/14.05.2020  

Ćwiczenia należy wykonać w następujący sposób: 

Ćwiczenie 1- zaznacz, co widzisz. 

Ćwiczenie 2- napisz zwierzątko, które wskazuje dana osoba. 

 



INFORMATYKA gr.1 

Temat: Pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/2/klawiatura i ćwicz pisanie na klawiaturze. Zacznij od 

lekcji „Abecadło”. 

 

 

15.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Sprawdzian wiadomości z edukacji matematycznej (załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik 

nr 3). Proszę rodziców o czytanie poleceń dzieciom. Zdjęcie lub skan sprawdzianu należy 

przesłać na mój adres e-mail lub telefon do godz.13.00.                                                       

Czas na wykonanie poleceń to 45 min. 

Sprawdzian w powyższych załącznikach będzie do pobrania 15 maja 2020 r. 

2.Mapa Polski. 

Przyjrzyj się mapie Polski. Odczytaj nazwy miast. Wskaż stolicę Polski. Wskaż na mapie 

morze, góry, jeziora.  

Przeczytaj wyrazy zapisane czerwonym kolorem. Zapamiętaj je- to kierunki świata. 

 

http://pisupisu.pl/2/klawiatura
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-15.05-nr-1.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-15.05-nr-2.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-15.05-nr-3.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/załącznik-15.05-nr-3.pdf


Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.24. 

3.Kolorowanie i uzupełnianie mapy Polski. Wykonaj polecenie 4 na str.25 w kartach ćwiczeń. 

4.Praca plastyczna „Mapa Polski”. Najpierw narysuj kontur Polski (pomocni będą rodzice) na 

szarym papierze lub kartce; przyklej widokówki, zdjęcia itd., podpisz największe miasta i 

rzeki Polski. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Explore- brytyjski krajobraz. 

Podręcznik strona 66 i 67. 

Przyroda jest niesamowita. Dzisiaj mowa o krajobrazach. Piszemy słownictwo na dziś, a obok 

rysujemy obrazki, które przedstawiają dane słowo. 

Tent- namiot 

Farm-farma/ gospodarstwo  

Cow- krowa 

River-rzeka 

Boat- łódka 

Tree- drzewo 

Flower- kwiat  

Otwórz podręcznik na stronie 66, nazwij poszczególne obrazki, które widzisz np. a) farm!   

Następnie spójrz na stronę 67. 

Mamy tam krótki wierszyk. Odsłuchaj go, nagranie 3.17, pobieramy ze strony:  

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

Explore Treetops dla klasy I, Class Audio CD 3. 

Słuchaj i wskazuj na zwierzęta na obrazku, o których mowa. 

Notatkę prześlij na e-mail tego samego dnia: magdasienkowska7@gmail.com 

 

 

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

