
KLASA I 

08.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

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

rodziców o czytanie poleceń dzieciom. Zdjęcie lub skan sprawdzianu należy przesłać na mój 

adres e-mail lub telefon do godz.12.00. Czas na wykonanie poleceń to 45 min. 

2.Temat:Cztery pory roku. 

 

Posłuchaj uważnie wiadomości o porach roku – podręcznik str.66,67.  

-Jak myślisz, dlaczego pory roku zostały przedstawione na kole? 

-Wymień nazwy kolejnych miesięcy. 

-Powiedz, w którym miesiącu zaczyna się każda z pór roku. 

-Podaj dzień i miesiąc swoich urodzin. Jaka to pora roku? 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.66,67. 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-1-1.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-2-1.pdf


3.Narysuj ulubioną porę roku pastelami. 

4. Zabawa muzyczno- ruchowa „Taniec pór roku”. Wejdź na stronę 

https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us, słuchaj utworu A.Vivaldiego „Cztery 

pory roku” i improwizuj taniec. 

RELIGIA 

Temat: Jezus uczy nas kochać wszystkich ludzi. 

1. Zapisz w zeszycie kto to jest misjonarz? 

Misjonarz – to kapłan posłany przez Kościół, aby tam, gdzie jeszcze Chrystus jest 

nieznany, ukazywał piękno wiary i prowadził ludzi do Boga.  

 

2. W zeszycie ćwiczeń na str. 68-69 wykonaj ćwiczenie 1 i 2. Pokoloruj obrazki. 

3. Obejrzyj film o misjonarzach https://www.youtube.com/watch?v=I-jNn75KTP4 

4. Naucz się śpiewać: https://www.youtube.com/watch?v=OU6hVoYqzls Niebo jest w sercu 

mym. 

 

09.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat: Jedziemy na wieś. 

Wysłuchaj opowiadania- podręcznik str.68,69. Odpowiedz ustnie: 

-Jak klasa przywitała nową koleżankę? Jak oceniasz takie zachowanie? 

-Wytłumacz słowa pani: ‘Dobry żart to taki, który nikomu nie sprawia przykrości’. 

-Dokąd pani zabrała dzieci na wycieczkę? 

-Wyjaśnij, co to jest gospodarstwo ekologiczne. 

-Wymień produkty, które powstały w gospodarstwie rodziców Moniki. 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.68,69. 

2. Temat: Poznaję monety groszowe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DNwltX385Us
https://www.youtube.com/watch?v=I-jNn75KTP4
https://www.youtube.com/watch?v=OU6hVoYqzls


 

 

 

Wykonaj zadania 1 i 2 na str.72. 

3.Wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/1558996/wf/wf-gimnastyka i wykonuj 

wylosowane ćwiczenie. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1558996/wf/wf-gimnastyka


JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: ‘’Portraits’’ – rozpoznawanie różnych typów portretów i emocji. 

Dzisiaj lekcja o nazwach uczuć. Obejrzyj film i powtarzaj nazwy emocji i uczuć za lektorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 

Zapisz w zeszycie i narysuj obrazki przedstawiające dane uczucie: 

Happy- szczęśliwy 

Sad-smutny 

Angry-zły 

Scared-przestraszony 

Otwórz podręcznik na stronie 74. Mamy tam portrety wykonane w różny sposób. Mamy portret 

wykonany farbami, fotografię i szkic wykonany za pomocą ołówka. Odtwórz nagranie 3.32, które 

można pobrać na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy I, Class Audio CD3. 

Powtarzaj za lektorem i wskaż jaką metodą został wykonany każdy z portretów. 

A drawing- rysunek/obraz, który zazwyczaj jest szkicem 

A photo-fotografia 

A painting-obraz/rysunek, który jest wykonany farbami 

 

INFORMATYKA gr.2 

Temat: Pisanie na klawiaturze – wyrazy trzyliterowe wielką literą. 

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/2/klawiatura/trzyliterowa-mieszanka i ćwicz pisanie 

wyrazów trzyliterowych. Zdobywaj kolejne nagrody – trzy misie. 

 

10.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat: Co widać na polu? 

Przyjrzyj się uważnie poniższym zdjęciom i  powiedz, jakie zwierzęta można spotkać na polu. 

Co uprawia się na polach? Wymień zwierzęta, które szkodzą uprawom, oraz te, które są 

sprzymierzeńcami rolnika. 

https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
http://pisupisu.pl/2/klawiatura/trzyliterowa-mieszanka


 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.70,71. 

2. Temat: Mnożę liczby przez 10. 

 

Wykonaj zadania 1 i 2 na str.73. 

3.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY. Obejrzyj film. 

Dowiesz się, dlaczego aktywność fizyczna jest bardzo ważna w codziennym życiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY


RELIGIA 

Temat: Idziemy z Panem Jezusem - Boże Ciało. 

1. W zeszycie ćwiczeń na str. 65 narysuj i pokoloruj ołtarzyk na Boże Ciało. 

2. Obejrzyj film o procesji na Boże Ciało https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA  

3. Na podstawie poniższych rysunków narysuj w zeszycie Monstrancję  

                
4. Naucz się piosenki https://www.youtube.com/watch?v=LLiZbaLIutc  Jesteś radością … 

https://www.youtube.com/watch?v=UVHkeM2s5vA
https://www.youtube.com/watch?v=LLiZbaLIutc

