
KLASA I 

 

30.03.2020 r. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Poznanie dwuznaków rz,Rz.  

Rz to dwuznak: jedna głoska, dwie litery. 

Otwórz podręcznik na str.82,83; przyjrzyj się ilustracji, następnie przeczytaj tekst na str.82, naucz 

się go czytać (proszę rodziców, aby przeczytali tekst na str.83).  

W kartach ćwiczeń wykonaj polecenia na str.74 i 75. Napisz dwuznak rz,Rz w zeszycie. 

2.Dodawanie liczby jednocyfrowej do liczby jednocyfrowej z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego. 

Otwórz podręcznik na str.45, przyjrzyj się, w jaki sposób do liczby 7 można dodawać liczby 

jednocyfrowe; zadanie 2 na str.45 zrób w zeszycie; wykonaj także zadania w kartach ćwiczeń na 

str.40. 

3. Polskie rzeki. 

Wejdź na stronę https://wczasypolskie.pl/rzeki-w-polsce i zobacz na mapie, jakie są największe 

rzeki w Polsce. 

4.Zabawa ruchowa „Idziemy na polowanie” (proszę rodziców o czytanie tekstu) 

Idziemy na polowanie! (tupanie nogami) 

Wysoka trawa: szu … (ręce w górze) 

Idziemy! (tupanie nogami) 

Niska trawa: szu … (ręce w dole) 

Idziemy! (tupanie nogami) 

Most! (bębnienie piąstkami po klatce piersiowej) 

Idziemy! (tupanie nogami) 

Błoto! (uderzanie dłońmi o policzki) 

Nagle: co to? 

Wilk? … Uciekamy! 

(W szybkim tempie powtarzamy od tyłu gesty: błoto – tupanie, most – tupanie, niska trawa – 

tupanie, wysoka trawa – tupanie). 

 

RELIGIA 

Temat: Wjazd do Jerozolimy –  

1. Obejrzyj film z rodzicami o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Wykonaj palemkę tak jak w filmie 

lub według własnego wzoru.  

https://www.youtube.com/watch?v=w_Zu3MgPBzc rodzice i dziecięca wiara.  

 

https://wczasypolskie.pl/rzeki-w-polsce
https://www.youtube.com/watch?v=w_Zu3MgPBzc
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Nad rzeką. 

Otwórz podręcznik na str.84,85; obejrzyj ilustrację, przeczytaj tekst na str.84 (proszę, aby rodzice 

przeczytali informacje na str.85), polecenia w podręczniku wykonaj ustnie. Następnie wykonaj 

polecenia w kartach ćwiczeń na str.76,77. 

Dla chętnych: 

Potrenuj czytanie. Wejdź na stronę https://www.superkid.pl/trenuje-czytanie-wiosna , przeczytaj 

tekst i wskaż właściwy obrazek.  

2.Powtórzenie materiału z zakresu edukacji matematycznej- dodawanie i odejmowanie z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Otwórz podręcznik na str.46, zadanie 4 i 5 wykonaj w zeszycie, resztę ustnie.  

W kartach ćwiczeń wykonaj zadania na str.41. 

3.Wiosenne herbaciane kwiaty. Wejdź na stronę https://wczesnoszkolni.pl/swieta/wiosenne-

herbaciane-kwiaty i krok po kroku wykonaj wiosenne kwiaty. 

4.Zabawa ruchowa „Konie” 

Konie podchodzą do startu! (wolne uderzenia dłońmi raz w lewe, raz w prawe kolano) 

Jeden kuleje! (jedno dziecko uderza niemiarowo) 

Bomba w górę – Bum! (dzieci wymawiają – Bum! – unosząc jedną dłoń w górę) 

Poszły! (szybkie uderzenia dłońmi o kolana) 

Zakręt w prawo! (przechylamy się w prawo nie przestając uderzać w kolana) 

Zakręt w lewo! (przechylamy się w lewo) 

Przeszkoda! Hoop! (wymawiając – Hoop! – udajemy przeskok – ręce ułożone jak w skoku do 

wody) 

Konie pędzą po moście! (pięściami uderzamy w piersi) 

Konie pędzą po wodzie! (pięściami uderzamy o napuszone policzki) 

Rów z wodą! Plum! (wymawiamy – Plum! uderzając dłońmi o podłogę) 

Konie zbliżają się do mety! (powoli zwiększamy częstotliwość uderzeń w kolana)) 

Meta już blisko, kto będzie pierwszy? (dzieci uderzają jak najszybciej) 

Meta! (dzieci padają zmęczone). 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Food and Spring-utrwalenie słownictwa poprzez rozwiązywanie ćwiczeń 

interaktywnych. 

Celem zajęć jest utrwalenie słownictwa związanego z jedzeniem i wiosną. Proszę rozwiązać 

ćwiczenia i zagrać w gry, które przygotowałam. 

Pomocą może być podręcznik na stronach 41 oraz 50. 

https://wordwall.net/pl/resource/1094795  

https://wordwall.net/pl/resource/1094821  

https://wordwall.net/pl/resource/1094840  

https://wordwall.net/pl/resource/1094848  

https://wordwall.net/pl/resource/1094861  

https://www.superkid.pl/trenuje-czytanie-wiosna
https://wczesnoszkolni.pl/swieta/wiosenne-herbaciane-kwiaty
https://wczesnoszkolni.pl/swieta/wiosenne-herbaciane-kwiaty
https://wordwall.net/pl/resource/1094795
https://wordwall.net/pl/resource/1094821
https://wordwall.net/pl/resource/1094840
https://wordwall.net/pl/resource/1094848
https://wordwall.net/pl/resource/1094861


 

INFORMATYKA gr.2 

Temat: Labirynt - debugowanie 

Uczniowie wchodzą na stronę: https://studio.code.org/  

Po wejściu na stronę wybierają kurs 1, następnie lekcję 5. Labirynt: debugowanie i wykonują 

zadania od 1 do 12. Lekcje poprzedzone są instruktażowym filmikiem (tylko w języku 

angielskim). Film jest cały czas dostępny w dolnej lewej części ekranu.  

Zainteresowani uczniowie mogą przechodzić na kolejne etapy. 

 

https://studio.code.org/

