
KLASA I 

27.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat:Najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy. 

Zapisz temat w zeszycie. Następnie wejdź na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhsCAHnrp9s, 

https://www.youtube.com/watch?v=6iASC9MrwZU, 

https://www.youtube.com/watch?v=Y665FJYt9hQ, 

https://www.youtube.com/watch?v=8vLLT6YIoFw, 

https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y, 

https://www.youtube.com/watch?v=mEZq3qdMpkc 

i wysłuchaj wszystkich wierszy („Kwoka”, „Leń”, „Samochwała”, „Kaczka-dziwaczka”, 

„Żaba”, „Jak rozmawiać trzeba z psem”). Wybierz jeden z nich. Zapisz w zeszycie tytuł 

wybranego wiersza i wykonaj ilustrację ulubionej sceny. Następnie zbierz informację na 

temat Jana Brzechwy i wykonaj o nim plakat. Zdjęcie wykonanych prac (w zeszycie + plakat) 

prześlij na mój telefon/e-mail najpóźniej do 30.04.20r.do godz.15.00. 

2.Kontynuacja tematu: Utrwalanie nazw miesięcy. 

Do utrwalenia nazw miesięcy pomocna będzie strona 

https://www.youtube.com/watch?v=z_fJUyAUB_o. Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na 

str.47. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na mój telefon/e-mail najpóźniej do 30.04.20 r. do 

godz.15.00. 

3.Dźwięki wysokie i niskie. Wejdź na stronę 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU i wykonuj ćwiczenia i zabawy 

muzyczno-ruchowe. 

RELIGIA 

Temat: Słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie. 

1. Przeczytaj temat na str. 102-103.  

2. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 60 – 61. (W ćw. 2 na str. 61 drogę 

prowadzącą do Pana Jezusa w labiryncie pokoloruj na zielono). 
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28.04.2020r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Obejrzyj drukowane litery alfabetu, następnie odczytaj nazwy obrazków rozpoczynających 

się daną literą (również zakończonych daną literą), a także podaj swoją propozycję wyrazów. 

 

 



 

 

Wykonaj polecenie 1 na str.3 (przepisz wszystkie litery i dwuznaki, podkreśl czerwoną 

kredką samogłoski) oraz 3 na str.4 w kartach ćwiczeń. 

 

 



 

Zapamiętaj! 

 

2.Wykonanie sylwety głównego bohatera wiersza J. Brzechwy. 

Wykonaj trójwymiarową sylwetę głównego bohatera z wybranego przez ciebie wiersza 

J.Brzechwy.  Praca może być wykonana np. z patyków, kamyków, nakrętek. Może to być 

mała sylweta (ok.10 cm), musi stać. Zdjęcie wykonanej pracy prześlij na mój telefon/e-mail 

najpóźniej do 30.04.20r.do godz.15.00. 

 

3.Rozpoznawanie figur geometrycznych. 

 

 



 

Wykonaj zadanie 1 i 2 na str.48. Następnie wejdź na stronę 

https://www.matzoo.pl/klasa1/jaka-figura_6_510 i sprawdź, czy znasz wszystkie figury 

geometryczne. 

4.Ćwiczenia z piłką. Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE i 

wspólnie wykonuj ćwiczenia. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Animals- rozwiązywanie ćwiczeń. 

Przed przystąpieniem do zadań odtwórz słownik i powtórz słownictwo: 

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

pl&amp;selLanguage=pl 

Klikając na wyraz usłyszysz słowo. 

Potem wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 58 w ćwiczeniach. 

Prześlij efekty swojej pracy na e-mail: magdalenasienkowska7@gmail.com W temacie 

wiadomości napisz swoje imię, nazwisko i klasę. 

 

INFORMATYKA gr.2 

Temat: Wielkie i małe litery. 

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/klasa1/male-i-wielkie-litery i poćwicz pisanie wielkich i 

małych liter. 
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