
KLASA I 

04.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.J.Tuwim „Dyzio marzyciel”. Wysłuchaj wiersza lub go przeczytaj (w miarę swoich 

możliwości). 

 

 

 

Odpowiedz ustnie na pytania: 

-Kto jest bohaterem wiersza, a kto autorem? 

-Gdzie znajduje się Dyzio? Czemu się przygląda? O czym marzy? 

-Popatrz przez kilka minut na obłoki płynące po niebie. Powiedz, co ci przypominają. 

 

Otwórz karty ćwiczeń na stronie 8, wykonaj ćw.1 oraz ćw.2 

2.Rodzaje chmur i ich powstawanie. 

Wysłuchaj uważnie poniższego tekstu (proszę rodziców o przeczytanie). Opowiedz własnymi 

słowami, jak powstaje chmura. Następnie wykonaj ćw.3 i 4 na str.9 w kartach ćwiczeń. 



 

3.Temat: Boki i kąty w figurach geometrycznych. 

 

 

 

 



Ile boków ma latawiec Marcysi? Pokaż je. 

 

 

Ile boków ma latawiec Julki? 

 

W kartach ćwiczeń wykonaj zadania 1,2 i 5 str.50 i 51. 

Dla chętnych: 3,4,6 str.50,51. 

4. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8 i wykonaj ćwiczenia 

zamieszczone w filmiku. 

 

RELIGIA 

Temat: Słuchamy Pana Jezusa. 

1. Przeczytaj opowiadanie o świętym Marcinie i jego płaszczu na str. 104-105 w podręczniku.  

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=9SnSzA9MQO4 Św. Marcin z Tours. 

2. Zastanów się, co dobrego możesz uczynić innym. W zeszycie ćwiczeń na str. 62, w ćw. 1 

wykonaj rysunek i pięknie pokoloruj. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8
https://www.youtube.com/watch?v=9SnSzA9MQO4


05.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Maszyny latające. 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje (lub ich posłuchaj). Powiedz, na czym wzorowano 

pierwsze maszyny latające. Do czego obecnie wykorzystuje się samoloty? 

 

 



 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.10 i 11. 

 

2.Temat:Dostrzegam i przekształcam figury geometryczne.  

 

 

 



Spójrz na poniższe zdjęcie. Odpowiedz na pytanie. 

Wykonaj zadanie 1 i 2 na str.52 w kartach ćwiczeń. 

3.Tor przeszkód. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=JIjowiZ5IDg i wykonaj 

ćwiczenia zamieszczone na stronie. 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat:  Ćwiczenie zapisywania zwrotu ‘’There is’’. 

There is- widzę/ tu jest/ tu znajduję się/ to jest. 

Ćwiczymy pisownię zwrotu. 

Podręcznik strona 63 ćwiczenie 2. Napisz rozwiązanie w zeszycie do każdego z obrazków. –

zdanie po zdaniu. 

Jeżeli zapomniałeś nazw zwierząt, otwórz podręcznik na stronie: 60. 

Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 65 w zeszycie ćwiczeń. 

Przy okazji powtórz kolory:  

W pierwszym zdaniu mamy Black cat.- czarny kot 

W drugim zdaniu- pink Bird-różowy ptak. 

W trzecim zdaniu- an Orange Fish- pomarańczowa ryba 

W czwartym zdaniu- a Green frog-zielona żaba 

W piątym zdaniu- a Brown dog.-brązowy pies. 

Słownik z kolorami do powtórzenia online: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_02?cc=pl&selLangu

age=pl  

Słownik ze zwierzątkami: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_07?cc=pl&selLangu

age=pl  

Efekty pracy w zeszycie wyślijcie na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JIjowiZ5IDg
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_02?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_02?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_07?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_07?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


INFORMATYKA gr.2 

Temat: Ogonki czyli polskie znaki 

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa1/ogonki-czyli-polskie-znaki i zdobywaj misie pisząc 

polskie znaki na klawiaturze.  

06.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. Słuchanie mitu o Dedalu i Ikarze. 

Wysłuchaj uważnie opowieści o Dedalu i Ikarze na str.14 w podręczniku (proszę rodziców o 

przeczytanie tekstu). Odpowiedz ustnie na pytania: 

- Kim był Dedal i po co przybył na Kretę? 

- Jaki sposób na opuszczenie wyspy wymyślił Dedal? 

- Dlaczego lot Dedala i Ikara był tak ważny? 

Opowieść o Dedalu i Ikarze to mit. Dowiedz się, co to są mity. 
 

Otwórz  karty ćwiczeń i wykonaj polecenia 1,2,3 str.12,13. 
 

2.Słuchanie informacji o latających zwierzętach. 

Wysłuchaj poniższych informacji (proszę rodziców o przeczytanie). Na czym polega lot 

ślizgowy? Które zwierzęta potrafią się w ten sposób przemieszczać? 

http://pisupisu.pl/klasa1/ogonki-czyli-polskie-znaki


Wykonaj polecenie 4 na str.13 w kartach ćwiczeń. 

3.Nauka piosenki „Zawsze razem”. Poznanie kształtu półnuty.  

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=AP5_4777aq0. Wysłuchaj piosenki „Zawsze 

razem”. Tekst piosenki znajduję się w kartach ćwiczeń na str.92. Śpiewaj w wolnej chwili. 

To jest półnuta: 

 

Otwórz karty ćwiczeń na str.89 i wykonaj zad.3- dokończ pisanie półnut na pięciolinii według 

wzoru. 

 

RELIGIA 

Temat: Pan Jezus zaprasza nas na Ucztę. 

1. Zapisz w zeszycie temat i notatkę: 

Komunia Święta to Uczta na którą zaprasza nas Jezus podczas Mszy Świętej. 

2. Przeczytaj tekst ze str. 107 w podręczniku i wykonaj w zeszycie ćwiczeń ćwiczenie 1 na str. 

63. Pokoloruj obrazki. 

Pracę wyślij na krolewiczw1@wp.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AP5_4777aq0
mailto:krolewiczw1@wp.pl

