
30.03.2020 r. 

Temat : Wyruszamy na rowerowy szlak 

Edukacja polonistyczna 

Słuchanie opowiadania s.52-53 

Odpowiedzi na pytania:  

Jak mają na imię bohaterowie opowiadania?  

Kiedy miała odbyć się wyprawa?  

Jakie błędy popełnił Marcel? 

Co chłopcy chcieli zobaczyć? 

Jaka mieli przygodę? 

Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz na wyrazie dzwonek. 

Uzupełnianie zeszytu do kaligrafii  do dwuznaku dz, DZ 

Czytanie wyrazów z podręcznika s.52 obok tekstu 

Ćwiczenia polonistyczne s.42-43 

Czytanie tekstu str. 52 

Edukacja plastyczna 

„Jadę rowerem” –wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką 

(nie wychodzić z domu po nowe przybory szkolne, prace wykonać tym co jest w domu)  

Edukacja matematyczna 

Ćwiczenia matematyczne s.25,26 -Sprawdzam siebie – dodawanie i odejmowanie w zakresie 
15, obliczenia pieniężne, odczytywanie godzin na zegarze. 

Dziecko wykonuje wszystkie zadania samodzielnie. Jedynie można przeczytać I wyjaśnić 
polecenia zadań. 

Pamiętajcie, żeby w zeszytach pisać ładnie i w odpowiednich kratkach. 

Edukacja informatyczna 

● używanie czcionek różnych rozmiarów i krojów w edytorze tekstu 

● poznawanie znaczenia klawisza CapsLock 

Wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe w domu- ruletka 

https://wordwall.net/pl/resource/908564/wychowanie-fizyczne-1b 

 

Wasze efekty pracy można wysłać w formie zdjęcia na telefon 608327794, messenger Agata 
Kier lub na maila: a_kieronska@interia.pl 

Pozdrawiam Was bardzo gorąco, życzę miłej nauki i dużo zdrowia,  
bądźcie radośni i cierpliwi!!! 



Wtorek 31 marca 2020 r. 

Temat : Ostrożności nigdy za wiele 

Edukacja polonistyczna 

Czytanie tekstu „Magda sama w domu”- podręcznik str. 54 Ćwicz. 1-3 ustnie pod tekstem. 

Przepisz z tekstu do zeszytu odpowiedź na pytanie - Co mówiła mama? 

Wyrabianie właściwych postaw wobec nieznajomych. Odpowiedzi ustne na pytania 1-4 str. 
55 podręcznik. 

Ćwiczenia 1-5 str. 44 – 45 

Czy potrafisz opowiedzieć jeszcze o innych sytuacjach, w których narażamy się na 
niebezpieczeństwo? Jak rozumiesz samo słowo bezpieczeństwo. 

Uczymy się czytać tekstu pt. „Magda sama w domu” 

Przepisujemy zdania do zeszytu w linie: 

Unikam rozmów z nieznajomymi! 

Nie podaję swojego adresu zamieszkania! 

Edukacja matematyczna 

Rozwiązuję różne zadania - ćwiczenia str. 27-28 

Dla chętnych: Ćwiczenia: Która jest godzina? 

https://szaloneliczby.pl/ktora-godzina/ 

 
1-3 kwietnia 2020 r. 

Tematy : Kto nam pomaga? 

Edukacja polonistyczna 

- Znam te numery – doskonalenie znajomości numerów alarmowych. 
Na początek zadanie dla spostrzegawczych! O jakich numerach mowa?                                  
Błyskawicznie tam zadzwonię, gdy zobaczę, że coś płonie. 
Kiedy zagrożone zdrowie trzeba wzywać pogotowie. 
Taką mam ambicję, żeby zapamiętać numer na policję. 
 Na pewno już wiecie, znany numer na świecie. 
 Każde dziecko w głowie ma:    
oto jeden, jeden, dwa! 
Mam nadzieję, że znacie te numery z wcześniejszych naszych zajęć i rozmów. 
Spójrzcie proszę do podręczników na s. 57. Powtórz  numery alarmowe poszczególnych 
służb. 
Odpowiedz na pytania 1, 2, 3 umieszczone  pod tekstem. 
- W jaki sposób powiadomić służby, gdy wzywa się pomocy? Czy wiesz, że należy podać 
swoje dane osobowe, a więc imię nazwisko i adres, poinformować o tym co i gdzie się stało 
oraz  o osobach poszkodowanych. Rozmowę taką trzeba przeprowadzić spokojnie, należy 



mówić wyraźnie i słuchać zadawanych przez służby pytań. 
- Spróbuj teraz przećwiczyć z kimś dorosłym taką rozmowę.  
- Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń str.46 - 47 

Edukacja matematyczna 

Wprowadzenie liczby 16 
- Ułóż przed sobą 10 przedmiotów np. kredek, patyczków itp. Dołóż 6. Ile przedmiotów masz 
teraz?   Dziś poznany liczbę 16. 
- Liczbę 16 zapisujemy za pomocą cyfr 1 (bo jedna dziesiątka) oraz 6 (bo 6 jedności). Na 
str.29 napisz starannie liczbę szesnaście w mniejszych i większych kratkach  
- Otwórz zeszyt w kratkę. Niżej narysuj dziesiątkę dowolnych przedmiotów, weź ją w pętlę, a 
obok narysuj jeszcze sześć jedności czyli sześć pojedynczych przedmiotów. Policz je. Pod 
rysunkiem napisz starannie 16.  
-  Uzupełnij ćwiczenia str. 29.  
Dziękuję! 
 
Edukacja plastyczna 
Przygotuj plakat „Numery alarmowe” – technika dowolna. Na wykonanie pracy masz kilka 
dni (do 06.04.2020 r.). Nie spiesz się. Liczy się pomysłowość. 
 
Edukacja muzyczna 

 112 Numer alarmowy - Piosenki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 

 
Zapraszam na strony: 

 Co zrobić w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub w szkole? 
               https://www.youtube.com/watch?v=OXKCeYIGGUs 

 Na ratunek  
              https://www.youtube.com/watch?v=d1LxxkOOK44 

 „Jak Wojtek został strażakiem” - Czesław Janczarski 
https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg 

 Zawód policjant 
https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY 
 
Pamiętajcie cały czas ćwiczymy czytanie oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 16. 
 

 

 

 

 

 



Piątek 3. Kwietnia 2020r. 

Temat : Na polu 

podręcznik str. 58 - 59 
ćwiczenia polonistyczne str. 48 - 49 
ćwiczenia matematyczne str. 31 
 
Posłuchaj piosenki i oglądnij film: 
https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 
 
Edukacja polonistyczna 
Swobodne wypowiedzi na temat zmian zachodzących w ciągu roku na polach uprawnych. 
Poznajemy rośliny uprawne – podręcznik str. 58 
Poznajemy rośliny polne – podręcznik str. 59 
Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń str. 48-49 

Edukacja matematyczna 

Poznajemy liczbę 17 
Zapisz w zeszycie dwie linijki liczby 17. Pamiętaj o odstępach.  
W ćwiczeniach matematycznych wykonaj zadanie 1, 2, 3 ze strony 31. 
W zeszytach w kratkę oblicz: 
 
11+3 = 
12+4= 

15+2= 
16+1= 

17-5= 
13-2= 

17-6= 
14-2=

 

Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie  

http://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-20_3_14 

Rozwiązujemy zadania tekstowe  

http://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania--w-
zakresie-20_3_227 

 

Edukacja techniczna 

Wykonaj pracę pt. „ANTYWIRUSEK” 

                                                             

 
                                                                                                                                                                              
 
Wasze efekty pracy można wysłać w formie zdjęcia  
na telefon 608327794, 
 messenger Agata Kier lub na maila: a_kieronska@interia.pl 
              

Pamiętajcie cały czas ćwiczymy czytanie oraz dodawanie i odejmowanie w zakresie 17

 



 


