
KLASA I 

23.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Ruch to zdrowie! 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds i wykonuj ćwiczenia 

zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej. W trakcie wykonywania ćwiczeń poproś rodzica, 

by wykonał zdjęcie i przesłał na mój e-mail/telefon. 

2. Literowe opowieści- dż jak dżem. Poznanie dwuznaków dż, Dż. 

Zapamiętaj! Dż to dwuznak: jedna głoska, dwie litery. 

Otwórz  stronę 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_145_p3. Wybierz 

chmurkę z lewej strony - spis treści, następnie temat 145.Nie jestem bałaganiarzem. W menu 

wejdź w plan zajęć- wybierz monografia dwuznaku dż, Dż . Przyjrzyj się, jak wyglądają 

dwuznaki dż, Dż. Zobacz, w jakich nazwach występują. Posłuchaj, jak brzmią te wyrazy. 

Potem wysłuchaj, jak dzielimy nazwę obrazka na sylaby i na głoski. Następnie popatrz, jak 

pisze się dwuznaki dż, Dż. 

Otwórz podręcznik na str.108 i 109, wysłuchaj tekstów lub je przeczytaj (w zależności od 

swoich możliwości). Odpowiedz ustnie na pytania:                                                                                                                                     

-W jaki sposób dzieci odpoczywają?                                                                                            

-Jak wygląda ich piknik?                                                                                                                  

-Jakie przysmaki przygotowały dzieci na piknik?                                                                                                      

-Kto i z jakiego powodu został dżemowym królem?                                                                   

-Z jakich produktów przygotowuje się dżemy i konfitury?                                                          

-Jaka jest różnica między dżemem a konfiturę?                                                                           

-Z jakich innych surowców niż owoce można przygotować dżem? 

Następnie otwórz karty ćwiczeń i wykonaj polecenia na str.98,99. Napisz dwuznaki Dż, dż w 

zeszycie. 

3.Temat: Zadania tekstowe. 

Przepisz temat oraz rozwiązania zadań do zeszytu. 

Zadanie 1 

Arek ma 11 lat. Jego brat jest o 7 lat starszy. Ile lat ma brat Arka? 

Zadanie 2 

Karol miał 18 zł. Kupił piłkę za 5 zł. Ile pieniędzy zostało Karolowi? 

Dla chętnych: wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-

i-odejmowania--w-zakresie-20-zestaw-2_3_316  i rozwiąż zadania tekstowe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_145_p3
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania--w-zakresie-20-zestaw-2_3_316
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania--w-zakresie-20-zestaw-2_3_316


JĘZYK ANGIELSKI gr.1 i gr.2 

Temat: ‘’Yummy, honey!’’ – wysłuchanie i zrozumienie opowiadania. 

Dzisiaj będzie ćwiczenie na słuchanie opowiadania. 

Otwieramy CD 3 z nagrań do podręcznika, które znajdują się na stronie: 

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

Otwieramy nagranie 3.10. 

Słuchamy opowiadania. 

Tłumaczenie historyjki: 

Obrazek 1. : 

Spójrz Bud. Tu jest słonecznik.  

A tutaj jest pszczoła. 

Obrazek 2.: 

O nie, tu jest wrona. 

Obrazek 3. : 

Chodźcie za mną. 

Obrazek 4.: 

Pomóżmy Budowi i Holly. 

Obrazek 5.: 

Odejdź wrono! 

Obrazek 6.: 

Mmmmm… pyszny miód ! 

Powtórzcie sobie nazwy zwierząt, które znajdują się na stronie 60.  

Pomoże wam powtarzanie słówek za lektorem, nagranie 3.5  

Praca na ocenę, którą należy wykonać do 24.04.2020r., do godziny 14:25. Jeżeli ktoś nie 

odeśle pracy, będę zmuszona na tej podstawie wystawić ocenę. Proszę wysłać pracę.  

Odpowiedzi mogą być zapisane w programie Word, może być to też przesłane zdjęcie. W 

temacie e-maila proszę napisać imię, nazwisko i klasę. Pracę przesyłajcie na mój e-mail: 

magdasienkowska7@gmail.com . Bądźcie samodzielni i sprawdźcie ile zapamiętaliście bez 

zaglądania do książek   

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&amp;selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com


Zadanie: 

Połącz/ zapisz po myślniku definicję angielską z polską(np. sunflower-słonecznik): 

1. a bee                                                              kot 

2. a dog                                                             ryba                                                       

3. a cat                                                              pszczoła 

4. a fish                                                             pies 

5. a bird                                                            żaba 

6. a frog                                                            ptak 

 

INFORMATYKA gr.1 

Temat: Rysujemy linie w edytorze grafiki. 

Proszę w edytorze grafiki np. Paint narysować schody, podium i drabinę. 

 

 

 

 

 

 

Czerwone strzałki, które wskazują miejsca rozpoczęcia pracy. Rysowanie drabiny należy 

rozpocząć od postawienia dwóch równoległych linii, a następnie połączyć je poziomymi 

liniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.04.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Kolekcjonowanie zbiorów. ”Literki na miękko” M.Brykczyńskiego. 

Obejrzyj zdjęcia i przeczytaj tekst w podręczniku na str.111. Wymień kolekcję Zosi i Pawła.  

Następnie otwórz podręcznik na str.110, przeczytaj lub posłuchaj rymowanek (w zależności 

od swoich możliwości). Przepisz rymowanki do zeszytu. 

2. Utrwalanie nazw miesięcy. 

Najpierw wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI i posłuchaj 

nazw wszystkich miesięcy. 

Następnie otwórz  podręcznik na str.52 i przeczytaj nazwy kolejnych miesięcy. Przyjrzyj się 

ilustracjom, które charakteryzują każdy miesiąc. Podaj nazwy według kolejnych poleceń w 

ćwiczeniu 1 na str.52. Wykonaj ustnie zadania na str.53. 

Następnie wejdź na stronę https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342 i zaznaczaj 

właściwe miesiące. 

3.Praca plastyczna „Słoiki z różnymi przetworami”. 

Przygotuj: 

- jabłko (jabłka), śliwki lub inne owoce 

- kolorowe kartki A4 z bloku rysunkowego lub technicznego 

- farby plakatowe 

- pędzelek 

- kawałek sznurka 

- czarny marker 

- kawałek gazy 

- klej 

Owoce przekrój na pół, połóż na ręczniku papierowym, aby odsączyć sok. Narysuj markerem 

na kartce kontur słoika (możesz zrobić szablon do odrysowywania). Pomaluj połówki 

owoców farbą (dość gruba warstwa).Odciskaj połówki owoców na kartce, jak pieczątki. Słoik 

z przetworami będzie się wypełniał. Gdy już skończysz robić odbitki, poczekaj aż farba 

wyschnie. Następnie przyklej gazę na "wieczko" słoika, a na nią kawałek sznurka. Słoik z 

owocowymi przetworami gotowy! 

Zdjęcie pracy wyślij na mój adres e-mail/telefon. 

4.Rozmieszczenie dźwięków mi oraz sol na pięciolinii. 

Otwórz podręcznik na str.128. Zauważ, że dźwięk mi znajduje się na pierwszej linii, a dźwięk 

sol na drugiej. Otwórz karty ćwiczeń na str.103 i wykonaj polecenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace_6_342


Następnie wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=u6Da8XJ0UeI, obejrzyj film 

instruktażowy gry na dzwonkach.  Jeśli masz dzwonki, spróbuj zagrać melodię . 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

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&selLanguage=pl 

Klikając na wyraz usłyszysz słowo.  

Potem wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 58 w ćwiczeniach oraz ćwiczenie 2 na stronie 59 na 

podstawie historyjki ze strony : 61 w podręczniku. 

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

wiadomości napisz swoje imię, nazwisko i klasę. 

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

Temat: Światowy Dzień Ziemi. 

Wejdź na stronę i posłuchaj piosenek: 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

https://www.youtube.com/watch?v=1MZovZPTP7I 

obejrzyj bajkę edukacyjną „Czysto, ładnie i bez śmieci …” 

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

https://www.youtube.com/watch?v=u6Da8XJ0UeI
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