
KLASA I 

01.06.2020 r.         Dzień Dziecka 

 

Wita Was słoneczny ranek, 

tyle dzisiaj niespodzianek, 

tyle przygód czeka nas. 

Pierwszy czerwca ! Wstawać czas ! 

Dzisiaj święto wszystkich dzieci – 

to szczególny dla nas dzień. 

Jasne złote słonko świeci, 

spoza chmur uśmiecha się. 

Dzisiaj święto wszystkich dzieci 

Niech nam pięknie słońce świeci 

Wszyscy śmieją się od rana 

Każda buzia roześmiana 

Czar zabawy dziś panuje 

Każde serce się raduje. 

Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają 

Tak życzenia Wam składają... 

POGODY W SERCU I SAMYCH WSPANIAŁYCH OCEN WSZYSTKIM UCZNIOM                       

I UCZENNICOM  ŻYCZY WYCHOWAWCA KLASY  

                                                     Sylwia Sokólska 



02.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat:Mały wielki problem. 

Wysłuchaj opowiadania Z.Staneckiej „Mały wielki problem” – podręcznik str.48,49. 

Odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone w podręczniku. Następnie posłuchaj wiersza 

zamieszczonego poniżej (lub sam go przeczytaj) i wyjaśnij znaczenie powiedzenia „rosną 

nam skrzydła”. 

 

Wykonaj polecenia 1-4 w kartach ćwiczeń na str.48,49. 



2.Obejrzyj obraz i powiedz, kto jest jego autorem. Kogo artysta pokazał na tym obrazie? Jakie 

uczucia są na nim uchwycone? 

 

Namaluj obraz, na którym przedstawisz siebie z jedną z najbliższych ci osób. 

 

 

 

 



3. Temat:Liczę dziesiątkami do 100. 

 

Wykonaj zadania 1-3 na str.68 w kartach ćwiczeń. 

4.Wejdź na stronę https://wordwall.net/pl/resource/912412/wf/wf-zwierzaki-pani-kasia, 

zakręć kołem i wykonuj wylosowane ćwiczenia. 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/912412/wf/wf-zwierzaki-pani-kasia


JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Utrwalenie nazw części ciała i twarzy poprzez gry językowe. 

Dzisiaj powtórzysz części ciała i twarzy poprzez rozwiązywanie ćwiczeń i grę planszową, 

która znajduje się w podręczniku. 

Odtwórz słowniki online i powtórz słownictwo, linki poniżej: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLa

nguage=pl 

Później wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 71 w zeszycie ćwiczeń. W zależności ile oczek wylosujesz, 

wskazujesz daną część ciała na obrazku. Oto kostka online do losowania: 

https://www.random.org/dice/?num=1  Klikamy: Roll again/ Roll the dice- rzuć kostką jeszcze raz 

albo rzuć kostką. 

W podręczniku na stronie 72 znajduje się gra planszowa, w którą możesz zagrać pionkami.  

W zależności na jakim polu staniesz, musisz powiedzieć nazwę części ciała lub twarzy, aby ruszyć 

dalej. 

INFORMATYKA gr.2 

Temat: Pisanie na klawiaturze – wyrazy trzyliterowe wielką literą. 

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-wielka-litera  i ćwicz pisanie wyrazów 

trzyliterowych wielką literą. Zdobywaj kolejne nagrody – trzy misie. 

 

03.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat:Ostrożni-bezpieczni. 

Wysłuchaj uważnie opowiadania A.Czerwińskiej-Rydel „Nie każdemu można zaufać”. 

Powiedz, co było tematem lekcji. Jakie scenki odegrali uczniowie? Wyjaśnij, jak rozumiesz 

słowa pani: ‘Nie chodzi o to, żeby się bać’. 

ZAPAMIĘTAJ!!! 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.random.org/dice/?num=1
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-wielka-litera


Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń: 1 i 2 str.50, 1 str.52 oraz 3 str.53. 

Dla chętnych: wejdź na stronę 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_154_p1, temat 154: 

‘Umiem mówić nie’ i wykonaj ćwiczenia interaktywne. 

2.Ostrożnie z ogniem! 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk, obejrzyj film. 

Zapamiętaj numery alarmowe. 

 

Przyjrzyj się fotografiom i powiedz, od czego może się zacząć pożar. Jakie zachowania dzieci 

mogą być przyczyną pożaru? Jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy zauważy się pożar? 

 

ZAPAMIĘTAJ!!! 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_154_p1
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk


Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń: 3 i 4 str.51 oraz 2 str.52. 

3.Kontynuacja tematu: Liczę dziesiątkami do 100. 

Licz dziesiątkami do 100. Następnie wymień kolejne dziesiątki: od 30 do 70 i od 50 do 100. 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.69. 

Dla chętnych: wejdź na stronę https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-20/  

i wstaw odpowiedni znak- mniejszości, większości lub równości. 

RELIGIA 

Temat: Mamy kochać Jezusa. 

1. W zeszycie ćwiczeń na str. 67 pokoloruj witraż zgodnie ze znaczkami.  

2. Posłuchaj piosenki z pokazywaniem i naucz się śpiewać: 

https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E    Sercem kocham Jezusa. 

 

04.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat:Powtórzenie wiadomości z edukacji polonistycznej. 

Wykonaj ćwiczenia powtórzeniowe na str.54,55 w kartach ćwiczeń. 

Dla chętnych: wejdź na stronę http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke i zaznacz, co 

rozpoczyna się na wskazaną literę. 

 

https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-20/
https://www.youtube.com/watch?v=vhiu1I5a_0E
http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke


2.Temat:Dodaję i odejmuję pełne dziesiątki. 

 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.70. 

Dla chętnych: wejdź na stronę 

https://wordwall.net/pl/resource/533731/matematyka/pe%c5%82ne-dziesi%c4%85tki, 

wykonaj zadanie. 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Round up- podsumowanie wiadomości z 8 działu.  

Kończymy ostatni dział podręcznika. Później będziemy powtarzać wiadomości ze wszystkich działów.  

W ramach powtórzenia wiadomości przypomnij sobie części ciała i twarzy(możesz znów zajrzeć do 

słownika online): 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLa

nguage=pl 

i wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 72, elementy do wycięcia i wklejenia są na stronie 79 w ćwiczeniach, 

unit 8. Zaznacz swoje postępy w nauce.  

Wykonane ćwiczenie prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

Możesz również zagrać w grę online: 

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/ 

https://wordwall.net/pl/resource/533731/matematyka/pe%c5%82ne-dziesi%c4%85tki
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/


JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Utrwalenie nazw części ciała i twarzy poprzez gry językowe. 

Dzisiaj powtórzysz części ciała i twarzy poprzez rozwiązywanie ćwiczeń i grę planszową, 

która znajduje się w podręczniku. 

Odtwórz słowniki online i powtórz słownictwo, linki poniżej: 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLa

nguage=pl 

Później wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 71 w zeszycie ćwiczeń. W zależności ile oczek wylosujesz, 

wskazujesz daną część ciała na obrazku. Oto kostka online do losowania: 

https://www.random.org/dice/?num=1  Klikamy: Roll again/ Roll the dice- rzuć kostką jeszcze raz 

albo rzuć kostką. 

W podręczniku na stronie 72 znajduje się gra planszowa, w którą możesz zagrać pionkami. W 

zależności na jakim polu staniesz, musisz powiedzieć nazwę części ciała lub twarzy, aby ruszyć dalej. 

 

INFORMATYKA gr.1 

Temat: Pisanie na klawiaturze – wyrazy trzyliterowe wielką literą. 

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-wielka-litera  i ćwicz pisanie wyrazów 

trzyliterowych wielką literą. Zdobywaj kolejne nagrody – trzy misie. 

 

05.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

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

nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5). 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. 

Powyższe załączniki będą do pobrania w dniu sprawdzianu od godz. 8.00 

2.Temat:Powtórzenie wiadomości z edukacji matematycznej. 

 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://www.random.org/dice/?num=1
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-wielka-litera
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-1.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-2.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-3.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-3.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-4.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/06/załącznik-nr-5.pdf


 

 

Wykonaj zadania powtórzeniowe na str.71 w kartach ćwiczeń. 

Dla chętnych: wejdź na stronę 

https://wordwall.net/pl/resource/1333012/matematyka/mno%c5%bcenie-do-20, poćwicz 

mnożenie do 20. 

3.Nauka piosenki „Moja wesoła rodzinka”. Położenie dźwięku do
1
. 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4, posłuchaj, następnie 

spróbuj zaśpiewać piosenkę „Moja wesoła rodzinka”- tekst piosenki znajduje się w kartach 

ćwiczeń na str.95. 

Zobacz, gdzie na pięciolinii znajduje się dźwięk do
1
.  Następnie narysuj

 
dźwięk do

1
 po 

śladzie- zad.2 str.89. 

4.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk i wykonuj wspólnie 

zabawy ruchowe. 

https://wordwall.net/pl/resource/1333012/matematyka/mno%c5%bcenie-do-20
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4
https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk


JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Round up- podsumowanie wiadomości z 8 działu.  

Kończymy ostatni dział podręcznika. Później będziemy powtarzać wiadomości ze wszystkich działów.  

W ramach powtórzenia wiadomości przypomnij sobie części ciała i twarzy(możesz znów zajrzeć do 

słownika online): 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLa

nguage=pl 

i wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 72, elementy do wycięcia i wklejenia są na stronie 79 w ćwiczeniach, 

unit 8. Zaznacz swoje postępy w nauce.  

Wykonane ćwiczenie prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

Możesz również zagrać w grę online: 

https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/ 

 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/picturedictionary/picturedictionary_08?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-interactive-pirate-board-game/

