
Poniedziałek 04.05.2020r. 

Temat : Oszczędzamy wodę 
 
podręcznik s. 64-65 
podręcznik matematyczny s. 31 
ćwiczenia polonistyczne s.10-11 
zeszyt do kaligrafii s. 50  
 
Edukacja polonistyczna 
Obejrzyj filmik o oszczędzaniu wody: https://www.youtube.com/watch?v=p0Nr-A7ElxQ 
- na podstawie filmu pomyśl, które działania są lepsze dla środowiska  
- wykonaj ćwicz. 1  s. 10 
 - połącz w pary wyrazy, które się rymują -  ćwicz. 2,  s. 10    wyrazy związane z wodą 
pokoloruj i przepisz do zeszytu     np. chodnik- wodnik 
- obejrzyj ilustracje w ćwicz. 3  na s. 11  i przyklej pod ilustracjami odpowiednie podpisy; 
 dokończ rozpoczęte zdanie 
- znajdź pary wyrazów o znaczeniu przeciwnym i pokoloruj każdą parę inną kredką ćwicz. 4 
s.11 
- napisz wyrazy i zdania w zeszycie do kaligrafii  na s. 50 ( z "ź"  i "zi" ) 
Przeczytaj tekst  "Ziółka znad źródełka "  podręcznik  s. 64-65 
 
Edukacja matematyczna   
 - wykonaj zadanie 1 s. 31  (podręcznik matematyczny)  rozwiązania możesz rysować w 
zeszycie  

Religia 
Wykonaj zadania w podręczniku do religii dla klasy I w katechezie Nr  48: „Chcę być pilnym 
uczniem i dzielnym Polakiem” oraz w katechezie Nr 53: „W maju oddajemy cześć Maryi, 
Matce Jezusa”.  
Zadanie prześlij na adres: czeslaw-sornat@wp.pl 

Edukacja ruchowa - ćwicz zawsze w obecności osoby dorosłej. 
Poćwicz do słów piosenki:   https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 
  
  
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 05.05.2020r. 

Temat : Dzień odkrywców. Zabawy z wodą. 
 
Elementarz odkrywców (brązowa książka) s. 56-57 
zeszyt do kaligrafii matematycznej s.26  
 

Dzisiaj Dzień Odkrywców. Podsumujemy zdobyte wiadomości o wodzie  
i wykonamy kilka doświadczeń. Miłej zabawy!!! 

1. Sprawdź , co tonie ? 

* przygotuj miskę z wodą ;  wrzucaj do niej na przykład kulkę z plasteliny, plastikową 
zakrętkę od butelki, gumkę do    ścierania, monetę, listek lub kartkę papieru  

  Czy wszystkie przedmioty zachowują się tak samo w wodzie? 

2. Porównaj objętość wody w różnych naczyniach 

* napełnij dwie szklanki wodą (do tego samego poziomu , żeby było równo);  z jednej 
szklanki przelej wodę do innego naczynia np. do szklanki wysokiej , ale wąskiej  

  W którym naczyniu jest więcej wody? 

   * Przelej ponownie wodę z wysokiego naczynia do szklanki ,  zwróć uwagę ile jest wody       
  Co to oznacza? 

3. Wykonaj zadania 1-5 , s. 56-57  (brązowa książka) 

4. Uzupełnij okienka właściwymi liczbami - zeszyt do kaligrafii matematycznej,  s. 27 

5.  Wykonaj statek z papieru  (może być więcej niż jeden) według instrukcji 

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M 

Zorganizuj z innymi członkami rodziny wyścigi statków np. w misce z wodą. 

Dla ciekawskich  -  kilka eksperymentów z wodą   
 https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 06.05.2020r. 

Temat : Wiosna w pełni 
 
podręcznik PZ s.9  
podręcznik matematyczny PM s. 32-33 
ćwiczenia polonistyczne s. 12-13 
ćwiczenia matematyczne s. 43 
 
Edukacja polonistyczna 
1. Posłuchaj tekstu czytanego Ci przez rodzica pt. "Tajemnica zaginionej książki " PZ s. 9 
* odpowiedz na pytania 1-3 pod tekstem 
* posłuchaj informacji o odwadze czytanej przez rodzica  
* wczuj się w sytuacje i pomyśl: Co mogę zrobić, gdyby mnie to spotkało? 
  Adam, w drodze do szkoły, zgubił pamiątkowy zegarek taty. Boi się powiedzieć o tym w 
domu. Jak postąpiłbyś na jego  miejscu? 
Dwaj chłopcy z III klasy dokuczają małemu Stasiowi z klasy I, który z tego powodu boi się 
wychodzić z sali podczas przerw. Ostatnio zabrali mu drugie śniadanie. Co zrobiłbyś na 
miejscu Stasia? 
Ola niechcący zgubiła długopis , który pożyczyła od Zosi. Zapytana przez koleżankę, nie 
przyznała się do tego, tylko okłamała, że ktoś jej ten długopis ukradł. Jak Ola powinna 
postąpić?  
2. Przeczytaj samodzielnie wiersz pt. "Wiosenna łąka"  PZ, str. 14 
* odpowiedz na pytania w zadaniu 1  pod tekstem 
* odszukaj w wierszu i podkreśl czynności (wypisane niżej) i dopasuj do nich wykonawców   
tych czynności: 
  kąpią się-  (zające) 
  biegają-  
  bawią się- 
  mrugają- 
  latają- 
  bawią się w berka- 
* wykonaj ćwiczenia 1-3   s. 12-13   
* zapisz w zeszycie wyrazy uzupełniając luki spółgłoskami miękkimi si-ś;  ci-ć;  zi-ź;  
(Pamiętaj! Jeśli po spółgłosce miękkiej jest samogłoska- zmiękczamy literą "i" ;  jeśli następna 
jest spółgłoska- znakiem diakrytycznym- kreseczką ) 
 bo_ek , _ano , _rebak , _elątko , _limak , _oła , _ródło , ko_lątko , _elono , _epło 
3. Naucz się na pamięć wiersza "Wiosenna łąka".  
Edukacja matematyczna 
1. Mierzymy miarką centymetrową- obliczenia w zakresie 20 
* obejrzyj ilustracje PM  s. 32-33 i odpowiedz na pytania 
*  poproś rodziców o zaprezentowanie Ci różnych rodzajów miarek: krawieckiej, taśmy 
mierniczej, linijki 
* spróbuj samodzielnie zmierzyć np. zeszyt, piórnik, gumkę lub inne dowolne przedmioty  
(mierzyliśmy już w szkole;  pamiętaj więc, że początek mierzonego przedmiotu musi 
pokrywać się z zerem na linijce) 
* wykorzystując linijkę odczytaj długości kredek w PM s. 34   
* wykonaj ćwiczenia 1-3 , s. 43   
Edukacja przyrodnicza 

 



1. Dokonaj obserwacji przyrodniczych na własnym podwórku lub w najbliższej okolicy. 
- Jakie zmiany zachodzą wiosną w przyrodzie?  
- Jak wyglądają drzewa i krzewy?   
- Jakie kwiaty zakwitły w ogrodach?   
- Jakie ptaki, owady zauważyłeś/aś ?  

Edukacja plastyczna 
 Na podstawie wiersza namaluj farbami obraz "Majowa łąka" 
 
 
 
 
Czwartek 07.05.2020 r. 
Temat: Jedziemy na majówkę 
 
podręcznik PZ s.10-11 
podręcznik matematyczny PM s. 35 
ćwiczenia polonistyczne ZP s. 14-15 
ćwiczenia matematyczne ZM s. 44 
zeszyt do kaligrafii ZK s. 51 
 
Edukacja polonistyczna 
Posłuchaj piosenki "Na majówkę" - będzie ona doskonałym wstępem do dzisiejszego tematu 
 https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs 
1. Posłuchaj tekstu czytanego Ci przez rodzica s. 10-11 PZ 
* odpowiedz na pytania:  
- Dokąd pojechała na majówkę Ewa z mamą? 
- Dlaczego zwlekały z wyjazdem do Niegowa? 
- Jaka była pogoda w dniu wyjazdu? 
- Z kim chciała się spotkać Ewa? 
- Jakie kwiaty rosną na podmokłej łące? 
2. Poznajemy literę "ń" 
* obejrzyj ilustracje w podręczniku na s. 10-11  - podziel na głoski wyraz koń 
*  odczytaj wyrazy z lewego marginesu sylabami i całościowo 
* obejrzyj ilustracje i przeczytaj podpisy pod nimi na str. 14 ZP 
* napisz literę "ń" i wyrazy, w których występuje 
* wykonaj ćwiczenia 1-3,  s. 14-15   (napisz w zeszycie jedno zdanie z ćwicz. 3) 
* naucz się pięknie czytać tekst na s. 10 ; przeczytaj najpiękniej jak potrafisz swoim 
domownikom  
* napisz literę "ń"  oraz wyrazy i zdania  w zeszycie do kaligrafii,  s. 51 
Edukacja matematyczna 

1. Obejrzyj ilustracje i odczytaj ceny zabawek w zad. 1  s. 35 PM 
* jakie zabawki kupiła Zosia, a jakie Julek? 
* napisz w zeszycie działania i oblicz, ile zapłacili  

Zosia: 
Julek: 

2. Wykonaj ćwiczenia 1-4 s. 44 ZM 
 



Edukacja ruchowa 
*Poćwicz skoki przy zabawie muzycznej (pamiętaj ćwiczysz zawsze w obecności osoby 
dorosłej):   https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 
*poskacz na skakance 

     

Piątek  08.05.2020 r. 
Temat: Majowa łąka 
 
podręcznik PZ s.11-13; 15 
ćwiczenia pol. ZP s. 16-18 
zeszyt do kaligrafii pol ZKP s. 51 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Dzisiaj poznasz inny sposób zapisywania głoski miękkiej "ni" 
*obejrzyj ilustrację na prawym marginesie  PZ, s. 11 - przedstawia niebo 
*podziel na głoski i sylaby wyraz "niebo"  
*sprawdź, jaka głoska następuje po spółgłosce miękkiej "ni"  (samogłoska "e") 
  Jjeśli po spółgłosce miękkiej następuje samogłoska- zmiękczamy literą "i"  
  np. : niebo, koniec, niania, 
*przeczytaj wszystkie wyrazy z prawego marginesu sylabami i całościowo 
*wykonaj ćwiczenia 1-4  s. 16-17  
*napisz w zeszycie po jednej linijce literę "ń"  i "ni"  
*przepisz do zeszytu zdania: Na niebie świeci słońce.  Na łące pasą się konie. 
* naucz się pięknie czytać tekst z PZ s. 11 
*  napisz sylaby i wyrazy z poznaną dzisiaj spółgłoską "ni" ZKP s.51 
* Opis niezapominajki z zad. 1 zapisz w zeszycie 
 

Edukacja muzyczna 
1. Wysłuchaj piosenki "Majowa łąka" 

https://www.youtube.com/watch?v=cb0dNXPEYoc 
 

Edukacja przyrodnicza 
1. Obejrzyj ilustracje w podręczniku pt. "Majowa łąka" PZ , str. 12-13 i przeczytaj nazwy 

roślin i zwierząt tam żyjących 
2. Obejrzyj film pt. "Wędrówki Skrzata Borówki" z którego dowiesz się więcej o 

roślinach, zwierzętach oraz pracach    wykonywanych  na łące   
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 

3. Wykonaj ćwicz. 5-6 ZP s.18  
 

Dla chętnych:   Wykonaj pracę plastyczną (dowolną techniką) pt. "Łąka" 
Dzisiaj przesyłasz tylko zadania z zeszytu. 
Miłej pracy 
 
 
 
 



Język angielski  

środa 06.05 

TEMAT: FUN ZONE. 

Proszę o napisanie ( i wysłanie mi zadania ) w zeszytach  następujących wyrażeń i powtórzeniu ich z 
dziećmi : 
Fly a kite – puszczać latawiec    /flaj e kajt/ 
Run – biegać  /ran/ 
Skip – skakać na skakance  /skip/ 
Dance – tańczyć  /dens/ 
Sing – śpiewać   /sing/ 
Paint – malować   /pejnt/ 
Play basketball – grać w kosza    /plej basketbol/ 
Play football – grać w piłkę nożną   /plej futbol/ 
 
marzec.jagoda77@gmail.com 
 
piątek  08.05 

TEMAT: MY FREE TIME – VOCABULARY. 
Proszę o powtórzenie słownictwa  z poprzedniej lekcji , obejrzenie filmiku poniżej oraz o zrobienie w 
ćwiczeniówce str. 68 i przesłanie jej. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=N1o4oOXLOZc 
marzec.jagoda77@gmail.com 
 
 

Religia 
Wykonaj zadania w podręczniku do religii dla klasy I w katechezie Nr  48: „Chcę być pilnym 
uczniem i dzielnym Polakiem” oraz w katechezie Nr 53: „W maju oddajemy cześć Maryi, 
Matce Jezusa”.  
Zadanie prześlij na adres: czeslaw-sornat@wp.pl 

 

 


