
KLASA I 

18.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Poznanie symboli narodowych. 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c i obejrzyj film o polskich 

symbolach narodowych. 

Następnie wysłuchaj poniższych tekstów, wymień polskie symbole narodowe. Jak wygląda 

polskie godło? Podaj tytuł polskiego hymnu. Jak należy się zachowywać, kiedy jest grany 

hymn? 

 

Wykonaj ćw. 1 str.26 oraz 3 str.27 w kartach ćwiczeń. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


2.Wskazywanie polskich krajobrazów. 

Przeczytaj poniższy tekst. Jakie widoki można podziwiać, gdy wędruje się po Polsce? 

Przyjrzyj się zdjęciom- które miejsce najbardziej cię ciekawi? 

 

Wykonaj ćw.2 str.26 w kartach ćwiczeń. 

3.Temat: Mnożę liczby. 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=IwwiXf30l1M, a dowiesz się co to jest 

mnożenie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IwwiXf30l1M


 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.59. 

4. Poznanie polskiego hymnu państwowego. 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU, wysłuchaj oraz naucz 

się Mazurka Dąbrowskiego. 

https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU


RELIGIA 

Temat: Matka Boża - naszą Matką. 

1. Obejrzyj: https://www.youtube.com/watch?v=2R2g143RjSo  Katecheza Ks. Biskupa 

Antoniego Długosza – Matka Boża z Fatimy 13 maja 

2. Naucz się śpiewać piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64   Piosenka o 

Matce Bożej. 

 

 

19.05.2020r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.”O Lechu i Białym Orle”. 

Przeczytaj komiks o Lechu i Białym Orle na str.28,29. Co może przedstawiać czwarty 

obrazek? 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ, wysłuchaj a następnie 

opowiedz własnymi słowami legendę o powstaniu Gniezna. 

Wykonaj polecenia 1-4 str.28,29. 

2.Temat:Ćwiczę mnożenie liczb przez 2. 

Zapisz temat w zeszycie. Oblicz, ile jest razem tulipanów, a ile wiśni. 

 

Wykonaj zadania 1 i 2 na str. 60. 

3.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=IehG5JKKLkU i wykonuj wspólnie 

ćwiczenia. 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: Body and face- wprowadzenie słownictwa tematycznego. 

Dzisiaj zaczynamy ostatni dział o częściach ciała.  

Odtwórz nagranie i powtarzaj słowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

https://www.youtube.com/watch?v=2R2g143RjSo
https://www.youtube.com/watch?v=s3Ski-eVn64
https://www.youtube.com/watch?v=MrXIw4fAvTQ
https://www.youtube.com/watch?v=IehG5JKKLkU
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms


Otwórz podręcznik na stronie 68. Odtwórz nagranie 3.19, nagrania są do pobrania na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy I Class Audio 3. 

Nagranie: 

Hands- ręce 

Arms- ramiona 

a head- głowa 

a body-ciało/tułów 

legs- nogi 

feet- stopy 

Napisz części ciała w zeszycie, a do każdego słowa narysuj obrazek. Wykonaj ćwiczenie 1 na 

stronie 67 w zeszycie ćwiczeń. 

Wyślij zdjęcie notatki i ćwiczenia na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

Utrwal słownictwo grając w grę:  

https://wordwall.net/play/2312/665/653  

https://wordwall.net/play/2312/665/668  

 

INFORMATYKA gr.2 

Temat: Pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/2/klawiatura/trzyliterowe i ćwicz pisanie wyrazów 

trzyliterowych. Zdobądź wszystkie nagrody – trzy misie. 

 

20.05.2020r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Słuchanie „Legendy o Europie”. Poznanie symboli Unii Europejskiej. 

Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=OGJ-4OBpagg i obejrzyj film o Unii 

Europejskiej. 

Następnie wysłuchaj „Legendy o Europie” na str.30 w podręczniku (proszę rodziców o 

przeczytanie tekstu). Następnie odpowiedz ustnie na pytania: 

 

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl
mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://wordwall.net/play/2312/665/653
https://wordwall.net/play/2312/665/668
http://pisupisu.pl/2/klawiatura/trzyliterowe
https://www.youtube.com/watch?v=OGJ-4OBpagg


-Jakiego podstępu użył Zeus, aby uprowadzić Europę? 

-Jak to się stało, że nieznany kontynent nazwano Europą? 

Zapoznaj się poniższą informacją na temat Unii Europejskiej. W jakim celu państwa 

europejskie połączyły się w Unię Europejską? 

 

 
Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.30. 

 

Dla chętnych: ćw.4 str.31. 

 

2.Temat:Ćwiczę mnożenie liczb przez 3. 

Zapisz temat w zeszycie oraz rozwiązania poniższych zadań. 



 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.61. 

3.Łączenie zabytków z miastami. 

Otwórz karty ćwiczeń na str.32. Przyjrzyj się zabytkom Europy. Połącz każdy zabytek z 

miastem, w którym się znajduje. Zwróć uwagę na kolory ramek do zdjęć i kolory państw. 

Przeczytaj nazwy stolic europejskich. 

Dla chętnych: ćw.2 i 3 na str.33.  

RELIGIA 

Temat: Matko Boża, prowadź nas. 

1. Przeczytaj temat na str. 110-111 w podręczniku. 

3. Wykonaj ćwiczenie 1 w zeszycie ćwiczeń na str. 64. Pokoloruj obrazki i fale na niebiesko. 

2. Obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k  Najświętsza Maryja Panna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSAaGrG1V-k


21.05.2020r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=qDF1syL5VJA i wykonuj ćwiczenia 

wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem. 

2. Wiosenne prace na działce i w ogrodzie. 

Opowiedz, co przedstawia ilustracja. Jak dzieci pomagają rodzicom? Wskaż narzędzia ogrodnicze 

widoczne na rysunku. Przyjrzyj się uważnie oznaczeniom i powiedz, co rośnie na grządkach. Dowiedz 

się, dlaczego dżdżownica jest sprzymierzeńcem ogrodnika. 

 

Przeczytaj poniższe porównania. Wyjaśnij je. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qDF1syL5VJA


Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.34,35. 

3.Temat:Ćwiczę mnożenie liczb przez 2 i przez 3. 

Zapisz temat. Rozwiąż zadanie w zeszycie. 

 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.62. 

Dla chętnych: wejdź na stronę https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-20/ i poćwicz 

tabliczkę mnożenia. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.1 

Temat: A new friend- wysłuchanie i zrozumienie opowiadania.  

Podręcznik strona 69. 

Odtwarzamy nagranie 3.24 i słuchamy historyjki obrazkowej śledząc obrazki. 

Nagrania są do pobrania na stronie:  

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

Explore Treetops dla klasy I, class audio CD 3. 

Tłumaczenie nagrania: 

Obrazek 1: 

Bud: Spójrz Holly ! To Otter. 

Otter: Pomocy ! Pomocy ! 

Holly: O, biedny Otter! 

https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-20/
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Obrazek 2: 

Otter: Spójrzcie! Moja noga! 

Obrazek 3: 

Otter: Ciągnij Bud! Podaj mi rękę, Holly! 

Obrazek 4: 

Bud, Holly: O nie! Wrona! 

Obrazek 5: 

Otter: Moja noga! Nic mi nie jest! 

Holly: Wrono! Wracaj! 

Obrazek 6: 

Bud, Holy: Dziękujemy wrono. Jesteś przyjacielem. 

Otter: Dziękuję przyjacielu. 

Po przeczytaniu tłumaczenia wysłuchaj historii jeszcze raz. Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 

68 w zeszycie ćwiczeń. Prześlij ćwiczenie na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: Body and face- wprowadzenie słownictwa tematycznego. 

Dzisiaj zaczynamy ostatni dział o częściach ciała.  

Odtwórz nagranie i powtarzaj słowa: 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

Otwórz podręcznik na stronie 68. Odtwórz nagranie 3.19, nagrania są do pobrania na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy I Class Audio 3. 

Nagranie: 

Hands- ręce 

Arms- ramiona 

a head- głowa 

a body-ciało/tułów 

legs- nogi 

feet- stopy 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Napisz części ciała w zeszycie, a do każdego słowa narysuj obrazek. Wykonaj ćwiczenie 1 na 

stronie 67 w zeszycie ćwiczeń. 

Wyślij zdjęcie notatki i ćwiczenia na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com 

Utrwal słownictwo grając w grę:  

https://wordwall.net/play/2312/665/653  

https://wordwall.net/play/2312/665/668  

 

INFORMATYKA gr.1 

Temat: Pisanie na klawiaturze.  

Wejdź na stronę: http://pisupisu.pl/2/klawiatura/trzyliterowe i ćwicz pisanie wyrazów 

trzyliterowych. Zdobądź wszystkie nagrody – trzy misie. 

 

 

22.05.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. Czytanie opowiadania „Piknik z przyjaciółmi”. 

Przeczytaj uważnie tekst na str.36 w podręczniku. W jakim celu mama zapraszała gości? Jaka 

potrawa kryła się pod nazwą zęby wieloryba? 

Wykonaj ćw.1 i 2  na str.36,37 w kartach ćwiczeń. 

2.Wyobraź sobie, że organizujesz piknik. Jakie przygotujesz dania i atrakcje? Wykonaj ćw.3 

na str.37 w kartach ćwiczeń. Przygotuj również ulubioną potrawę, jaką zabrałbyś na piknik. 

3.Temat:Ćwiczę mnożenie liczb przez 4. 

Przygotuj kilka pęczków patyczków (kredek lub innych liczmanów). W każdym pęczku 

powinny być 4 patyczki. Oblicz ile razem patyczków jest: 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://wordwall.net/play/2312/665/653
https://wordwall.net/play/2312/665/668
http://pisupisu.pl/2/klawiatura/trzyliterowe


 

Obliczenia zapisz w zeszycie. Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.63. 

4.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=aDUfg3X08ps i wspólnie wykonuj 

ćwiczenia. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: A new friend- wysłuchanie i zrozumienie opowiadania.  

Podręcznik strona 69. 

Odtwarzamy nagranie 3.24 i słuchamy historyjki obrazkowej śledząc obrazki. 

Nagrania są do pobrania na stronie:  

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

Explore Treetops dla klasy I, class audio CD 3. 

Tłumaczenie nagrania: 

Obrazek 1: 

Bud: Spójrz Holly ! To Otter. 

Otter: Pomocy ! Pomocy ! 

https://www.youtube.com/watch?v=aDUfg3X08ps
https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


Holly: O, biedny Otter! 

Obrazek 2: 

Otter: Spójrzcie! Moja noga! 

Obrazek 3: 

Otter: Ciągnij Bud! Podaj mi rękę, Holly! 

Obrazek 4: 

Bud, Holly: O nie! Wrona! 

Obrazek 5: 

Otter: Moja noga! Nic mi nie jest! 

Holly: Wrono! Wracaj! 

Obrazek 6: 

Bud, Holy: Dziękujemy wrono. Jesteś przyjacielem. 

Otter: Dziękuję przyjacielu. 

Po przeczytaniu tłumaczenia wysłuchaj historii jeszcze raz. Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 

68 w zeszycie ćwiczeń. Prześlij ćwiczenie na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

 

ZAJĘCIA KREATYWNE 

Temat: Urok kwitnących sadów. Od kwiatu do owocu. Wykonujemy laurkę dla mamy. 

Wejdź w poniższe linki, dwa pierwsze dotyczą rozwoju owoców, natomiast trzeci link to 

praca do wykonania na Dzień Matki. Powodzenia. 

1. https://vimeo.com/288537050 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo 

3. https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com
https://vimeo.com/288537050
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo
https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0

