
KLASA I 

15.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat: Co daje nam wieś? 

Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i powiedz, jakie produkty spożywcze pochodzą z roślin 

uprawianych na wsi, a jakie od hodowanych tam zwierząt. 

Na podstawie zdjęć i informacji opowiedz, jak powstaje chleb, a jak cukier. 

 



 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.72 i 73. 

 

2.Temat: Rozwiązuję zadania rozmaite. 

Przeczytaj wierszowane zadania i je rozwiąż. 



 

Wykonaj zadania w kartach ćwiczeń na str.75. 

3.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=CpBw0da2vks i wykonuj ćwiczenia. 

RELIGIA 

Temat: Czuwamy i modlimy się. 

1. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0   Co to jest modlitwa? 

2. Przypomnij modlitwę „Ojcze nasz” którą znajdziesz na str. 126. 

3. O co modlimy się w modlitwie Ojcze nasz?  Obejrzyj film: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw 

Jak się modlić? Obejrzyj film o postawach w modlitwie: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpBw0da2vks
https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0
https://www.youtube.com/watch?v=xQaHZ8gMSLw
https://www.youtube.com/watch?v=PFclSbBG-KQ


19.06.2020 r. 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1.Temat: Zdrowo się odżywiamy. 

Wysłuchaj uważnie wiersza. Wyjaśnij, co to są naturalne witaminy. Wymień produkty, które 

zawierają witaminy: A,B,C i D. Dlaczego należy jeść produkty zawierające witaminy? 

 

Wykonaj polecenia w kartach ćwiczeń na str.74,75. 



2.Temat: Sprawdzam swoje matematyczne umiejętności. 

 

Wykonaj w zeszycie zadanie 7 na str.83 oraz 1 i 2 na str.76 w kartach ćwiczeń. 

3.Rysowanie zdrowej kanapki. 

Narysuj zdrową kanapkę według własnego pomysłu. Obok rysunku zapisz nazwy produktów, 

które będą potrzebne do jej przygotowania. 

4.Wejdź na stronę https://www.youtube.com/watch?v=v0Gj69vCoD0 i wykonuj ćwiczenia. 

 

JĘZYK ANGIELSKI gr.2 

Temat: ‘’Portraits’’ – rozpoznawanie różnych typów portretów i emocji. 

Dzisiaj lekcja o nazwach uczuć. Obejrzyj film i powtarzaj nazwy emocji i uczuć za lektorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 

Zapisz w zeszycie i narysuj obrazki przedstawiające dane uczucie: 

Happy- szczęśliwy 

Sad-smutny 

Angry-zły 

Scared-przestraszony 

https://www.youtube.com/watch?v=v0Gj69vCoD0
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4


Otwórz podręcznik na stronie 74. Mamy tam portrety wykonane w różny sposób. Mamy portret 

wykonany farbami, fotografię i szkic wykonany za pomocą ołówka. Odtwórz nagranie 3.32, które 

można pobrać na stronie: 

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

Explore Treetops dla klasy I, Class Audio CD3. 

Powtarzaj za lektorem i wskaż jaką metodą został wykonany każdy z portretów. 

A drawing- rysunek/obraz, który zazwyczaj jest szkicem 

A photo-fotografia 

A painting-obraz/rysunek, który jest wykonany farbami 

 

 

 

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

