
KLASA I 

29.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz ustnie na pytania: 

-Jaką porę roku przedstawia ilustracją? 

-Na jaki kolor kwitną drzewa? 

-Dokąd przyszły dzieci? 

-W jakie zabawy bawią się dzieci? 

-Jaki nastrój panuje na festynie? 

-Co klaun trzyma w ręku? 

-Jaki pojazd unosi się w górze? 

-Co trzyma dziewczynka z kucykami? 

 

 
 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń: 4 str.4 (wpisz właściwe litery i odszyfruj wyrazy), 5 i 

6 na str.5. 

 



2.Strój bajkowej postaci. 

Wykonaj dla siebie strój bajkowej postaci z wybranego przez ciebie wiersza np. z folii, rolek 

po papierze toaletowym lub innych dostępnych materiałów. Przebierz się w wykonany strój i 

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

3.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw , tańcz i baw się 

wspólnie przy muzyce. 

 

RELIGIA 

Temat: Słuchamy Dobrej Nowiny o Jezusie. (2) 

1. Zapisz w zeszycie: 

Ewangelia to Dobra Nowina o zbawieniu. 

3. Narysuj w zeszycie Jezusa, a wokół niego słuchające dzieci lub wydrukuj poniższy 

obrazek, domaluj siebie i pięknie pokoloruj. 

 
2. Obejrzyj filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mpg8pupcgzg  Gienek o Ewangelii 

https://www.youtube.com/watch?v=qmhJlXUsuUQ   Ewangelia dla dzieci.  

 

 

30.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg i wykonuj ćwiczenia. 

2.Słuchanie wiersza L.J.Kerna „Panie Wietrze”. Społeczne i przyrodnicze aspekty działania 

wiatru. 

Wysłuchaj wiersza. Odpowiedz na pytania: 

-O co jest pytany wiatr? 

-Jaką radę dla wiatru ma autor wiersza? 

-Jak należy się ubierać w wietrzne dni? 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfdFGvCxkw
https://www.youtube.com/watch?v=Mpg8pupcgzg
https://www.youtube.com/watch?v=qmhJlXUsuUQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg


 

 

 

Obejrzyj poniższe zdjęcia i samodzielnie lub z pomocą dorosłych przeczytaj tekst. 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

-Co to jest wiatr i jaką rolę odgrywa w przyrodzie? 

-Jak ludzie wykorzystywali siłę wiatru dawniej, a jak się to robi dzisiaj? 

-Dlaczego wiatr może być groźny? 



 
Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.6 i 7. 

3.Kontynuacja tematu: Rozpoznawanie figur geometrycznych. 

Wytnij figury geometryczne znajdujące się na ostatniej kartce w kartach ćwiczeń. Następnie z 

tych modeli zbuduj dowolną układankę. Policz, ile jest w niej figur. Wykonaj zadania 3-5 na 

str.49 w kartach ćwiczeń. 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI gr.1 i gr.2 

Temat: There’s a dog- zrozumienie konstrukcji. 

Poznaliśmy już nazwy zwierząt. Jak w takim razie powiedzieć, że widzę psa, tam znajduje się 

pies/ to jest pies/żaba/ryba/ptak?? 

There is/der is -tu jest/znajduje się. 

W angielskim kiedy mamy jedną rzecz, jedną osobę/zwierzątko, mówimy : There’s (forma 

skrócona: There is)- There is a frog. 

Kiedy mamy liczbę mnogą, więcej niż jedna osoba, rzecz, zwierzątko, mówimy: There’re( 

There are/der ar/)- There are two cats. Tu/to/tam są dwa koty. 

Obejrzyjcie film, który wam utrwali to, co przeczytaliście: 

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

Otwórz podręcznik na stronie 62, ćwiczenie 1. Otwórz nagranie 3.11 , CD 3. Słuchaj i 

wskazuj, gdzie znajduje się dane zwierzątko, powtarzaj za lektorem. 

Nagrania znajdują się tutaj: Explore Treetops : 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/?fq=ActivityType_facet%3A%22Download

s%22&cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub  

CD 3. 

Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 59 w ćwiczeniach. Chodzi o ponumerowanie w odpowiedniej 

kolejności historyjki z poprzednich zajęć. Pomoże Ci podręcznik, strona 61. 

Utrwal pisownię There’s(tu,tam, to jest) wykonująć ćwiczenie 1 w ćwiczeniach-strona 61.  

Przygotowałam dla was interaktywną kartę pracy. W 1 należy połączyć wyrazy z obrazkami, 

w drugim trzeba wpisać: there is /there’s bez zaglądania do zeszytu, a w trzecim rozszyfrować 

wyrazy. Przed zrobieniem ćwiczeń spójrzcie na zapis nazw zwierząt i there’s.  W pierwszym 

ćwiczeniu, jeżeli nie będziecie mogli coś z czymś połączyć trzeba łączyć maksymalnie jak 

najbliżej obrazka, czy wyrazu, na pewno się połączy. Na koniec klikamy: Check my answers.- 

sprawdź odpowiedzi, na czerwono wyświetli wam ilość punktów. Podkreślam- jest to zadanie 

dodatkowe, na sprawdzenie i myślę, że warto zrobić, ponieważ powtarzać materiał trzeba 

ciągle, a zajmuje to chwilkę. Polecam serdecznie.   

https://www.liveworksheets.com/iy264759or  

Możecie pochwalić mi się swoimi wynikami, wysyłając je na e-mail: 

magdasienkowska7@gmail.com  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjhOgnROluo
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/?fq=ActivityType_facet%3A%22Downloads%22&cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/?fq=ActivityType_facet%3A%22Downloads%22&cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub
https://www.liveworksheets.com/iy264759or
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


INFORMATYKA gr.1 

Temat: Wielkie i małe litery. 

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

i małych liter. 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

Majowe Święta. Kto ty jesteś?2 maja, 3 maja. 

Gra edukacyjna „Godność, wolność, niepodległość”. 

Wejdź na strony i posłuchaj: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

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

https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0 

https://niepodlegla.men.gov.pl/#/ 
 

http://pisupisu.pl/klasa1/male-i-wielkie-litery
https://www.youtube.com/watch?v=GgEjqszlMfE
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs
https://www.youtube.com/watch?v=-WNmqfiHVO0
https://niepodlegla.men.gov.pl/#/

