
Poniedziałek 11.05.2020 r. 
Temat: Życie w ulu 
 
podręcznik PZ s.16-17 
ćwiczenia polonistyczne ZP s. 18-19 
 
Edukacja polonistyczna 
Zapraszam Cię dzisiaj na film o życiu pszczół 
 https://www.youtube.com/watch?v=osAR2QTZfs8 
1. Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą rodzica opowiadanie pt. "W szkole dla pszczółek" 
 PZ s. 16 
* odpowiedz na pytania 1-2  pod tekstem 
* odszukaj w tekście zdania (dwa) mówiące o tym, co robią pszczoły – podkreśl je 
* na podstawie tekstu wykonaj ćwicz. 1-2 s. 19 ZP 
* wysłuchaj tekstu o życiu w ulu czytanego Ci przez rodzica  PZ s.7 
* przepisz do zeszytu zaznaczone w podręczniku zdania o pszczołach s.16 
* naucz się pięknie czytać tekst "W szkole dla pszczółek" 
 
Edukacja matematyczna 

1. Dzisiaj sprawdź swoje wiadomości i umiejętności w innej, myślę, że ciekawszej 
formie  

*kliknij na poniższy link i odpowiadaj na pytania klikając właściwą odpowiedź, 
   a następnie polecenie Prześlij    POWODZENIA! 

https://quizizz.com/join/quiz/5dc7d0dcc3a0ae001b2594b7/start  
 
Edukacja ruchowa 
Poćwicz razem z Pippi – ćwicz zawsze w obecności osoby dorosłej 
 https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
 
Edukacja plastyczna 
Praca plastyczna „Wiosenna łąka” – technika dowolna 
 
Edukacja techniczna 
”Pod okiem” rodziców, przygotuj kanapkę z miodem. Smacznego 
 

 
 
Wtorek  12.05.2020 r. 
Temat: Dzień Odkrywców 
 
podręcznik PZ s.66 
elementarz odkrywców (brązowa książka) s.58-59 
 

* wykonaj ćwiczenia logiczne i językowe w zeszycie Dzień Odkrywców  str. 58-59 - ćwiczenie 
1-5 

 

 



* poćwicz umiejętność czytania poznając  tekst w PZ , s. 66 

2. Poćwicz do słów piosenki "My jesteśmy żabki" 
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

Dla chętnych: 

 Poproś rodzica o przeczytanie Ci opowiadania M. E. Letki  "To ja, żaba", a następnie 
spróbuj odpowiedzieć na pytanie:  
 Czy można zmieniać kogoś, kto tego nie chce? 

Maria Ewa Letki 
 To ja, żaba 
 Wszyscy bardzo lubili żabę i jej wieczorne „rechu-rechu, kum-kum-kum” dolatujące od strony 
 stawu. Uważali jednak, że brzydkie z niej stworzenie, i postanowili trochę to zmienić. Dlatego 
też pewnego dnia, kiedy żaba wybrała się na przechadzkę, pasąca się na łące koza zawołała: 
 – Wydaje mi się, że do twarzy byłoby ci z kozią brodą! Mam w krzakach zapasową. – I zanim 
 żaba zdążyła pomyśleć, koza skoczyła w krzaki i po sekundzie wróciła z zapasową białą 
bródką. 
 Przyczepiła ją żabie i aż zabeczała z zachwytu: – Przepięknie! Idź, przejrzyj się w stawie. Żaba 
poskakała do stawu. W wodzie zobaczyła odbicie wystraszonej żaby z białą kozią bródką. 
 – Nie podobam się sobie – szepnęła, ale ponieważ nie chciała sprawiać kozie przykrości, po 
 wiedziała słabym głosem: – Jesteś bardzo miła, kozo – i poskakała dalej. 
 – Hej, żabo! – zwołała stokrotka. – A może chciałabyś mój różowy kapelusz? Mam kilka… 
 Żaba włożyła kapelusz stokrotki i poszła przejrzeć się w stawie. 
 – Czy żaba, której odbicie widzę, to jestem ja? – zapytała samą siebie. – Ponieważ jednak nie 
 chciała sprawiać przykrości stokrotce, więc rzekła: – Bardzo ładny kapelusz. 
 Poskakała dalej i nagle natknęła się na zająca. 

– Chciałbym coś dla ciebie zrobić, moja żabko – powiedział uprzejmie. – I już nawet wiem co! 
 Dam ci moje zapasowe uszy. Chcesz? 
 – Czy ja wiem? – westchnęła żaba. 
 Zając już, już chciał jej przyczepić uszy, ale żaba zawołała: 
 – Nie chcę twoich uszu, koziej brody i kapelusza stokrotki! Nie chcę ptasich skrzydeł, 
krowiego ogona, końskiej grzywy i wszystkiego innego, co nie jest żabie, żabie i jeszcze raz 
żabie!!! 
 Żaba oddała kozie bródkę, stokrotce kapelusz, a zającowi poradziła, żeby zapasowe uszy 
schował dla kogoś, kto będzie ich potrzebował. Potem poskakała do stawu, z zadowoleniem 
przyjrzała się swojemu odbiciu i powiedziała: 
 – Poznaję. To ja, żaba. Rechu-rechu, kum-kum-kum. 

Miłego dnia 

 

Czwartek 14.05.2020 r. 
Temat: Ptasi koncert 
 
podręcznik s.22-23 
ćwiczenia polonistyczne s. 23-24 
ćwiczenia matematyczne s.46 

 



 
Edukacja polonistyczna 

1. Posłuchaj ptasiego koncertu: 
 https://www.youtube.com/watch?v=mimkPNKl5po&t=27s 

2. Posłuchaj tekstu czytanego Ci przez rodzica s. 22-23 i odpowiedz na pytania: 
- Jakie ptaki słychać było w lesie? 
- Jakie ptaki są na ilustracjach?  (wilgi, słowik, szpak, dudek, sikorki, 

dzięcioły) 
- Jak w opowiadaniu są nazwane dźwięki wydawane przez ptaki? 

 (gwizdy i trele, kukanie, stukanie, śpiew) 
3. Wyszukaj w tekście i podkreśl nazwy ptaków 
4. Zapoznaj się z pisownią nowej spółgłoski miękkiej dź (sprawdź pisownię na lewym 

marginesie) 
5. Przeczytaj sylabami, a potem całościowo wyrazy z lewego marginesu (zwróć uwagę, 

że po głosce dź następuje spółgłoska, dlatego zmiękczamy za pomocą znaku 
diakrytycznego-kreseczki) 

6. Napisz w zeszycie ćwiczeń spółgłoskę dź w izolacji i w wyrazach  s. 23 
7. wykonaj ćwiczenia 1-5 s. 23-24   zeszyt ćwiczeń) 
8. Poćwicz czytanie tekstu opowiadania  s. 22-23 
9.   Posłuchaj wiersza pt. "Ptasie radio" 

 https://www.youtube.com/watch?v=sEN2qcFi1Zc  
 zwróć uwagę na wyrazy, które  naśladują dźwięki 

 
Edukacja matematyczna 

1. Wykonaj ćwiczenia 1-2 s. 46 
2. W zeszycie w kratkę napisz działania do zadań i oblicz,  pod każdym działaniem napisz 

odpowiedź 
- Zadanie 1  

Nad staw przyleciały: 4 bociany, 3 żurawie, 2 łabędzie i 5 perkozów. Ile 
ptaków było nad stawem? 

- Zadanie 2  
Na gałęziach siedziały: 2 wilgi, 12 szpaków, 4 sikorki i 2 sójki. Ile ptaków 
siedziało na gałęzi? 

- Zadanie 3 
Do ogrodu przyfrunęły: 3 kosy, 5 wróbli, 2 sroki i 6 gołębi. Ile ptaków było w 
ogrodzie? 

Dla chętnych: 
 https://quizizz.com/join/quiz/5ade1fd97ef5b100199f5469/start 
https://quizizz.com/join/quiz/5c1180ae5a5639001a998ace/start 
 
Miłego dnia 
 

 

 



Środa 13.05.2020 r. 
Temat: Ptasie rodziny 
 
podręcznik PZ s.18-21 
ćwiczenia polonistyczne ZP s. 20 
podręcznik matematyczny s.36-37 
ćwiczenia matematyczne s.45 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o wiosennych zachowaniach ptaków      
https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo 

2. Odgłosy ptaków. Posłuchaj: 
https://www.youtube.com/watch?v=HQyb_mPiG8A 

3. Poproś rodzica o przeczytanie Ci opowiadania  pt. "Kto puka?" s. 18-19 
* odpowiedz na pytania pod tekstem 
* wykonaj ćwicz. 1-2 s. 20  
* zapoznaj się z informacjami o ptasich gniazdach  s. 20-21 
* wykonaj ćwicz. 4-5 s. 21-22 

Edukacja matematyczna 

1. Dowiedz się, jak ważyć, posługiwać się odważnikami i zapisywać wagę w kilogramach 
 s. 36-37  podręcznik  matematyczny 

* wykonaj zadanie 1-3  s. 45 (zeszyt ćwicz) 

Edukacja ruchowa 

1. Poćwicz sprawne rzucanie i chwytanie piłki, swobodne podrzucanie na dowolną 
wysokość, chwytanie piłki po odbiciu o podłogę 

Dla chętnych:    zabawy słowami 

http://pisupisu.pl/klasa1/nie-pasuje-dla-najmlodszych 

http://pisupisu.pl/klasa1/wpisz-slowo 

Miłego dnia 

czwartek 13.05.2020 r. 
Temat: Ptasie rodziny 
 
podręcznik PZ s.18-21 
ćwiczenia polonistyczne ZP s. 20 
podręcznik matematyczny s.36-37 
ćwiczenia matematyczne s.45 
 
Edukacja polonistyczna 

4. Obejrzyj film, aby dowiedzieć się więcej o wiosennych zachowaniach ptaków      
https://www.youtube.com/watch?v=2R_YAS_kvxo 

5. Odgłosy ptaków. Posłuchaj: 

 



https://www.youtube.com/watch?v=HQyb_mPiG8A 
6. Poproś rodzica o przeczytanie Ci opowiadania  pt. "Kto puka?" s. 18-19 

* odpowiedz na pytania pod tekstem 
* wykonaj ćwicz. 1-2 s. 20  
* zapoznaj się z informacjami o ptasich gniazdach  s. 20-21 
* wykonaj ćwicz. 4-5 s. 21-22 

Edukacja matematyczna 

2. Dowiedz się, jak ważyć, posługiwać się odważnikami i zapisywać wagę w kilogramach 
 s. 36-37  podręcznik  matematyczny 

* wykonaj zadanie 1-3  s. 45 (zeszyt ćwicz) 

Edukacja ruchowa 

2. Poćwicz sprawne rzucanie i chwytanie piłki, swobodne podrzucanie na dowolną 
wysokość, chwytanie piłki po odbiciu o podłogę 

Dla chętnych:    zabawy słowami 

http://pisupisu.pl/klasa1/nie-pasuje-dla-najmlodszych 

http://pisupisu.pl/klasa1/wpisz-slowo 

Miłego dnia 

 

 
 
Piątek 15.05.2020 r. 
Temat: Skrzydlaci przyjaciele 
 
podręcznik s.24 
ćwiczenia kaligraficzne  s.52  
ćwiczenia polonistyczne s.25-26 
ćwiczenia matematyczne s.48 
 
Edukacja polonistyczno-przyrodnicza 

1. Oglądnij krótki filmik i posłuchaj odgłosu dzięcioła: 
https://www.youtube.com/watch?v=g1lqvKR0gPU 

2. Poproś rodzica o przeczytanie Ci informacji o dzięciołach: 
 Dzięcioł zamieszkuje wykute przez siebie dziuple w drzewach. Para dzięciołów dzieli 
pracę między sobą, tak jak i później wysiadywanie i karmienie od 5 do 9 piskląt, które 
wykluwają się z jaj złożonych w maju. Jedno z piskląt stale wygląda z dziupli, 
wypatrując rodziców z pokarmem. Dzięcioły odżywiają się głównie owadami i ich 
larwami, które często wydobywają z pni drzew. Zimą, gdy trudno o owady, odżywiają 
się nasionami sosny i świerku oraz owocami pozostałymi na drzewach i krzewach. 

3. Zapoznaj się z innym sposobem zapisywania głoski dzi, Dzi  
4. Przeczytaj sylabami a potem całościowo wyrazy z prawego marginesu  pod. s.23 

 



5. Odszukaj w tekście, podkreśl i spróbuj przeczytać wyrazy z dzi  pod. s.22-23 
6. Wykonaj ćwiczenia 1-4 s.25-26  
7. Napisz w zeszycie (po jednej linijce) dź, dzi,   oraz wyrazy: dźwiga, dźwięki, dzięcioł, 

łodzie, dziadek, dziupla 
8. Uzupełnij ćw. kaligraficzne s.52 
9. Poproś rodzica o przeczytanie Ci informacji z podręcznika " Co fruwa, a co lata?"  s.24 

i odpowiedz na pytania pod tekstem 
10. Poćwicz czytanie tekstu  z głoskami dź, dzi  PZ , str. 22-23 

 
Edukacja matematyczna 

1. Wykonaj zadania 1-2 s.48 
 

Edukacja techniczna 

1. Wykonaj ptaka z papieru według podanych instrukcji lub własnego pomysłu - oto 
kilka propozycji: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Nbd6YT7aFos 

 Dla chętnych: zabawy słowami 

http://pisupisu.pl/klasa1/pary-czteroliterowe 

http://pisupisu.pl/klasa1/2-sylabowce-mieszanex4 

Miłego dnia 

JĘZYK ANGIELSKI  

WTOREK 12.05 

TEMAT : I CAN SKIP, I CAN PAINT. 

Proszę o zrobienie w ćwiczeniówce str. 69 i przesłanie zadania. 

Marzec.jagoda77@gmail.com 

 

PIĄTEK  15.05 

TEMAT : CAN YOU JUMP HIGH? 

Proszę o przesłuchanie kilka razy piosenki oraz i zrobienie str. 70 w ćwiczeniówce. 

https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g 

 



RELIGIA  

Religia – Praca zdalna w domu. Termin wykonania od 11.05.2020 do 
15.05.2020 

Klasa I – Wykonaj zadania w podręczniku do religii dla klasy I w katechezie Nr  
45: „ Jezus zmartwychwstały zaprasza nas do swojego stołu” oraz w katechezie 
Nr 46: „ Pan Jezus wstępuje do nieba”.  

Zadanie prześlij na adres: czeslaw-sornat@wp.pl 

 

 

 

 

 


