
KLASA I 

07.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=BaVn-HIZkiQ i wykonuj wspólnie 

ćwiczenia. 

2. Zbieramy śmieci. 

Obejrzyj ilustrację na str.16-17 w podręczniku. Przyjrzyj się ilustracji i powiedz, po co dzieci 

przyszły do lasu. Dlaczego wszystkie dzieci mają rękawiczki? Których śmieci dzieci nie powinny 

dotykać? 

ZAPAMIĘTAJ!!! 

 

 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.14,15. 

3.Temat: Obliczam długość przedmiotów. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=BaVn-HIZkiQ


 

Przepisz do zeszytu według wzoru i oblicz. 

 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.53. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Zastosowanie wyrażenia  ‘’there is’’ oraz ćwiczenie zapisu nazw zwierząt. 

Utrwalamy pisownię wyrazów. Wykonujemy ćwiczenie 1/ strona 64  w ćwiczeniach należy 

najpierw napisać po śladzie, a obok samodzielnie oraz połączyć wyrazy z odpowiadającym 

obrazkiem. Pomoże Ci podręcznik strona 60, notatki i słownik online: 

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

age=pl  

Później wykonujemy zadanie 2 na stronie 64 w ćwiczeniach. Liczymy zwierzątka, wpisujemy 

liczbę.  

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


Strona 66 w ćwiczeniach jest na ocenę. Proszę zrobić ją samodzielnie i przesłać zdjęcie. Mamy 6 

postaci na wspólnym zdjęciu, a potem oddzielnie. Odszukujemy po kolei osobę na zdjęciu i 

patrzymy, na co wskazuje. 

Przykładowo mamy zdanie 1 : 

Dziewczynka numer 1 znajduje się na obrazku i wskazuje na psa, należy napisać : There’s a dog. 

– To jest pies/ Tu znajduje się pies. 

I dalej robimy w ten sam sposób. 

Proszę to wykonać do 09.05.2020, e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

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 

 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
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.1 

Temat: Ogonki czyli polskie znaki 

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

polskie znaki na klawiaturze.  

08.05.2020r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Wysłuchaj wiersza. Wymień kolory pojemników i odpady, które do tych pojemników 

wrzucamy. 

 

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


Wykonaj polecenie 1 i 2 na str.16 w kartach ćwiczeń. 

Wykonaj ekologiczną zabawkę z materiałów-odpadów. 

2.Przeczytaj ogłoszenie. Powiedz, o czym informuje. Wskaż informacje, które w ogłoszeniu są 

niezbędne. 

 

Wykonaj polecenie 3 i 4 na str.17 w kartach ćwiczeń. 



3.Temat: Ćwiczę dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. 

Oblicz w pamięci: 

 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.54. 

3.Czysto, ładnie i bez śmieci- rady Pana Śmietnika dla wszystkich dzieci. Oglądanie bajki 

proekologicznej. 

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY i zastanów się, dlaczego 

należy segregować odpady. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Zastosowanie wyrażenia  ‘’there is’’ oraz ćwiczenie zapisu nazw zwierząt. 

Utrwalamy pisownię wyrazów. Wykonujemy ćwiczenie 1/ strona 64  w ćwiczeniach należy 

najpierw napisać po śladzie, a obok samodzielnie oraz połączyć wyrazy z odpowiadającym 

obrazkiem. Pomoże Ci podręcznik strona 60, notatki i słownik online: 

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

age=pl  

Później wykonujemy zadanie 2 na stronie 64 w ćwiczeniach. Liczymy zwierzątka, wpisujemy 

liczbę.  

Strona 66 w ćwiczeniach jest na ocenę. Proszę zrobić ją samodzielnie i przesłać zdjęcie. Mamy 6 

postaci na wspólnym zdjęciu, a potem oddzielnie. Odszukujemy po kolei osobę na zdjęciu i 

patrzymy, na co wskazuje. 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY
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


Przykładowo mamy zdanie 1 : 

Dziewczynka numer 1 znajduje się na obrazku i wskazuje na psa, należy napisać : There’s a dog. 

– To jest pies/ Tu znajduje się pies. 

I dalej robimy w ten sam sposób. 

Proszę to wykonać do 09.05.2020, e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

Temat: Ojczyzna nasza Polska. Zabawa z puzzlami. 

Ułóż puzzle on-line- Godło Polski. Ja ułożyłam w 2 minuty, a Ty? 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/101533-crest-of-poland 

Ułożenie Flagi poszło mi szybciej, 58 sekund, ciekawe jak pójdzie Tobie? 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/202546-%C5%BC%C5%82obek-flaga-polski 

Ułożenie Mapy Polski zajęło mi 3 minuty i 17 sekund. Może będziesz lepszy ? 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/226459-mapa-polski 

 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/kwiaty/101533-crest-of-poland
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