
Poniedziałek 20.04. 2020r. 

Temat : Zapraszamy gości. 

podręcznik str. 64-65 
ćwiczenia polonistyczne str. 55-56 
ćwiczenia matematyczne str.38-39 
 
Edukacja polonistyczna/przyrodnicza 

1. Posłuchaj informacji dotyczących miesiąca – KWIECIEŃ 
https://www.youtube.com/watch?v=6700KjlwT3s 

2. Posłuchaj wiersza J. Brzechwy pt. "Kwoka" na YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v=DEYO0J78ycw     lub czytanego przez rodzica 

3. Odpowiedz na pytania 1-3 pod wierszem  PZ, str. 64 
4. Czy wiesz, jak należy zachować się w sytuacji, gdy przyjmuje się gości?  

Wykonaj ćwicz. 1, zeszyt ćwicz, str.55 
5. Przeczytaj samodzielnie zdania w PZ  zad.1, str. 65,   podkreśl zdania prawdziwe 
6. Porównaj wyrazy w parach  PZ  zad.2 str. 65  -  czy zaważasz, że w liczbie pojedynczej 

w wyrazach występuje "ś" , a w liczbie mnogiej "si" ? 
7. Wybraną parę wyrazów z zad. 2 i jedną parę z zad. 3   PZ, str.65  przepisz do zeszytu 
8. Wykonaj ćwicz. 2, zeszyt ćwicz. str. 55 

Edukacja matematyczna 
1. Wprowadzenie liczby 20 
2. napisz liczbę 20 w ćwiczeniach matematycznych., str. 38   
3. wykonaj ćwicz. 1-3 na str. 38  oraz ćwicz. 1-3  na str. 39 

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 muzyczna 
Posłuchaj piosenki - Przegoń wirusa 
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 
Posłuchaj i zaśpiewaj - MYJ RĘCE Z LISKIEM - 30 SEKUND 
https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs 

Wychowanie fizyczne 

Temat: Gry i zabawy z nietypowym przyborem. 
Dziś mam dla Was propozycję ćwiczeń z nietypowym przedmiotem – rolką papieru 
toaletowego. Takie ćwiczenia sprzyjają nie tylko rozwijaniu Waszej sprawności fizycznej, ale 
również rozwijają pomysłowość i motywują do twórczych poszukiwań. 
Zachęcam do systematycznych ćwiczeń i zabaw ruchowych.  
PAMIĘTAJCIE! – Zawsze ćwiczcie za zgodą i w obecności osoby dorosłej. 
https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8 
 
Wasze efekty pracy można wysłać w formie zdjęć na telefon 608327794, 
Messenger Agata Kierońska  lub na maila: a_kieronska@interia.pl 

Miłej pracy 



Wtorek 21.04.2020r. 

Temat : Lubimy fantazjować 

podręcznik str. 66-67 
ćwiczenia polonistyczne str. 57-58 
ćwiczenia matematyczne str. 40 
 
Edukacja polonistyczna 

9. Posłuchaj tekstu „Rysunek” czytanego  przez rodzica 
10. Odpowiedz na pytania 1-4 pod tekstem str. 66 
11. Przeczytaj samodzielnie wiersz „Fantazja” str. 67 i odpowiedz na trzy pytania pod  
12. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,5  w zeszycie ćwiczeń str.57-58 
13. Opowiadamy o zdolnościach swoich i swoich bliskich. [Talent str. 66] 
14. 5. Naucz się czytać tekstu „Chochlik Hilary i halny”  - podręcznik str.80 

Edukacja matematyczna 
4. wykonaj ćwicz. 4-5  na str. 40   

Religia 

Wykonaj zadania w podręczniku do religii  - katecheza nr  42  

Język angielski 
TEMAT: DIGI’S RACE WITH ANIMALS. 
Proszę o powtórzenie nazw zwierzątek i  zagranie w grę na str. 65  ĆWICZENIÓWKA 
 

Posłuchaj piosenki "Jawor, jawor"  https://www.youtube.com/watch?v=knIuLWPSmDg 
jeśli możesz, zaproś do zabawy innych domowników.  

Miłej zabawy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 22.04. 2020r. 

Temat : Wieczór ciekawych opowieści 

podręcznik str. 68 - 69 
ćwiczenia polonistyczne str. 59 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Obejrzyj ilustrację w podręczniku na str. 68  
2. Posłuchaj tekstu czytanego Ci przez rodzica   str. 68-69  i odpowiedz na pytania 

 Co robią chłopcy, gdy tata wyjmuje album ze zdjęciami? 
 Co wówczas robi mama? 
 Jaka jest wtedy pora dnia?  
 Kto lubi słuchać wieczornych opowieści? 
 Jakie historie wymyślają chłopcy? 

3. Przyjrzyj się uważnie nowej literze ć, Ć;  wyklaszcz głoski w wyrazie "ćma" 
4. Odszukaj w tekście i podkreśl wyrazy, w których występuje litera ć, Ć. Odczytaj te 

wyrazy 
5. Odczytaj wyrazy z lewego marginesu (z literą ć) 
6. Napisz w zeszycie ćwiczeń na str. 59  literę ć, Ć i wyrazy z tą literą 
7. Wykonaj ćwiczenia 1-3 str. 59 
8. Napisz w zeszycie literę ć, Ć (po jednej linijce) oraz wyrazy:  ćma, paproć, ćwiartka, 

nić, kapeć;  przepisz poprawnie zdanie: Wokół lampy lata ćma.  

Edukacja społeczno-przyrodnicza 

22  kwiecień  - DZIEŃ  ZIEMI 
 
Oglądnij film  W kontakcie z naturą: 
https://www.youtube.com/watch?v=zleExE18fqQ 
 
Posłuchaj piosenki  Dzień Ziemi: 
https://www.youtube.com/watch?v=bJUrm1ibC1A 

 

Posłuchaj piosenki Świat w naszych rękach: 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 
 
Posłuchaj piosenki: ZIEMIA TO WYSPA ZIELONA  
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

 
Edukacja plastyczna 
Jeśli chcesz możesz wziąć udział w konkursie plastycznym i wykonać plakat: 
 „Chrońmy Ziemię, mamy ją tylko jedną”  
Informacje dotyczące konkursu znajdziesz na szkolnej stronie koczanow.pl  w zakładce 
Aktualności. 

 

Miłej pracy 

 



Czwartek  23.04.2020r. 

Temat : O zachowaniu w teatrze 

podręcznik str. 69-70 
ćwiczenia polonistyczne str. 60 
ćwiczenia matematyczne str. 54,55 (dla chętnych) 
 
Edukacja polonistyczna 

 Przyjrzyj się uważnie ilustracji i zapisowi głoski ci, Ci;  podziel wyrazy z prawego 
marginesu na głoski i sylaby 

 W wyrazach na prawym marginesie podkreśl ci i zauważ, jaka litera zapisana jest 
zaraz po niej 

 Zapamiętaj:  jeśli po spółgłosce miękkiej jest samogłoska, to zmiękczamy literą 
 "i"  -cia, -cie, -ciu, -cio 

 Przeczytaj głośno wyrazy z marginesu 
 Odszukaj w tekście i podkreśl wyrazy, w których występuje "ci" 
 Wykonaj ćwiczenia 1-3 na str. 60 w zeszycie ćwiczeń 
 Przyjrzyj się ilustracjom w ćwiczeniu 4  str. 61 i przeczytaj pod nimi zdania; wykreśl te 

zdania, które pasują do zachowania Kuby i Buby z obrazków  Czy takie zachowanie 
jest właściwe?  Pozostałe zdania przepisz 

 Odpowiedz na pytania 1-3 w podręczniku  na str. 70 
 Wykonaj zad. 4, PZ  str. 70  (do zeszytu) 
 Ćwicz czytanie tekstu z  ć, Ć, ci, Ci (PZ  str. 68-69) 

Edukacja matematyczna 
 W zeszycie do matematyki wykonaj działania: 

10+9=                    20-9=                  16-10= 

18+2=                    17+2=                 13+3= 

19-1=                     19-2=                  15-3= 

 Dla chętnych: 

   ćwiczenie 3, 6  str. 54, 55   (zeszyt ćwiczeń) 

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

Miłej pracy 
 

 

 

 



Piątek  24.04.2020r. 

Temat : Aktorzy w teatrze lalek 

podręcznik str. 72-73 
ćwiczenia polonistyczne str. 62 
ćwiczenia matematyczne str. 53 
 

Zapraszam Was dzisiaj na wirtualną wycieczkę do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.  
W jego podziemiach możecie obejrzeć różnego rodzaju lalki występujące dawniej i dziś  
w spektaklach Teatru Lalek : https://www.youtube.com/watch?v=dX5zRsHNa6M 

Teatr lalek to taki rodzaj teatru, w którym grają lalki poruszane przez aktorów- animatorów. 
Aktorzy użyczają lalkom swojego głosu. Często są niewidoczni, ponieważ stoją za specjalnym 
parawanem. Najpopularniejszymi lalkami teatralnymi są: pacynka, kukiełka i marionetka.  

pacynka  to lalka zakładana na dłoń i poruszana palcami aktora 
kukiełka  to lalka teatralna osadzona na kiju 
marionetka  to lalka, którą aktor porusza , czyli animuje, od góry za pomocą nitek 
zawieszonych na specjalnym krzyżaku 
 
* Obejrzyj ilustrację w podręczniku,  zad. 1, PZ, str. 73 
* przeczytaj podpisy obok odpowiednich elementów ilustracji;  opowiedz komuś dorosłemu, 
   jak wygląda teatr  PZ, zad. 1, str. 73 
* wykonaj zad. 2, PZ str. 73 - ułóż i zapisz w zeszycie nazwy lalek teatralnych 
* przeczytaj samodzielnie tekst  PZ, str. 72  i podkreśl w nim nazwy lalek;  na podstawie 
tekstu powiedz, jak wygląda pacynka, jak kukiełka, a jak marionetka 
* wykonaj ćwiczenia 1-2,  zeszyt ćwiczeń, str. 62 
 
Edukacja matematyczna 
*W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 3-4 str. 53 

 
Język angielski 
TEMAT: RABBIT’S GOT A FUR. 

Proszę o napisanie w zeszycie następujących zdań  
1 It’s got fur. – To ma futro. 
2 It’s got shell. – To ma skorupkę. 
3 It’s got feathers. – To ma piórka. 
Oraz o zrobienie str. 66 w ćwiczeniówce i wysłanie zadań.  
marzec.jagoda77@ gmail.com 
 
Religia 
Wykonaj zadania w podręczniku do religii dla klasy I w katechezach Nr 42,43 
 
 
 


