
poniedziałek 18.05.2020 r. 
Temat: Czego uczymy się od ptaków? 
 
podręcznik s. 24-25 
ćw. kaligraficzne mat  s.28 cz.1  
ćw. polonistyczne s.27-28 
ćw. matematyczne s.49 
 
Edukacja polonistyczno-przyrodnicza 

1. Obejrzyj ilustracje ptaków oraz maszyn latających i zastanów się, co umożliwia 
latanie ptakom, a co wprawia w ruch latające pojazdy?  s. 24-25 
Człowiek od zawsze marzył o lataniu i zazdrościł ptakom tej umiejętności. O takich 
marzeniach opowiada pewien mit:  Byli sobie ojciec i syn, Dedal i Ikar, którzy 
skonstruowali skrzydła z ptasich piór sklejonych woskiem, ale próba latania z tymi 
skrzydłami była nieudana, ponieważ słońce roztopiło wosk i pióra się odkleiły. 
 Obejrzyj bajkę Dedal i Ikar 
 https://www.youtube.com/watch?v=dvWnakQkVqY 

2. Przeczytaj samodzielnie tekst "Ludzie jak ptaki"  s.25 
*odpowiedz na pytania 1-3 pod tekstem 
*przepisz ćw. 1 s.26 do zeszytu 
*wykonaj ćw.1 i ćw. 3 s. 27-28 
*poćwicz czytanie tekstu "Ludzie jak ptaki"  

Edukacja matematyczna 

*Wykonaj ćwiczenia 3-6 s.49 
* Wykonaj cz.1 ćw. kaligraficzne mat  s.28 
* Ćwicz pamięciowe dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 20. 

Edukacja techniczna 

Jeśli możesz to wykonaj papierowy samolot (może być ich więcej niż jeden) według instrukcji 
lub własnego pomysłu: 
https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs&feature=emb_rel_end 

Coś dla relaksu - rap o ptakach i ich przystosowaniu do latania: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Aodir3sJs_k 

Zorganizuj zawody w puszczaniu papierowych samolotów. Zaangażuj innych członków 
rodziny do wspólnej zabawy. Możesz nawet mierzyć długość lotu miarką, krokami, stopami.  

MIŁEJ ZABAWY 

wtorek 19.05.2020 r. 
Temat: Puszczamy latawce 
 
Elementarz odkrywców ćw. 1, 2, 4 s. 60-61 
ćw. matematyczne ćw. 1, 2, 4 s. 50 



 
Edukacja polonistyczno-przyrodnicza 

1. Porozmawiajcie z rodzicami na temat znaczenia związków frazeologicznych:  
- chodzić z głową w chmurach;  
- bujać w obłokach;  
- biec jak na skrzydłach;  
- rzucać słowa na wiatr.  

2. Obejrzyj prezentację o ptakach nielotach. Zwróć uwagę na stosunek skrzydeł do masy 
ciała u tych ptaków, która jest jedną z głównych przyczyn  uniemożliwiających  im 
latanie 

 https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/po-co-ptakom-piora 

3. Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 4 w Elementarzu odkrywców  s. 60-61 

4. Sprawdź swoje wiadomości i umiejętności matematyczne – wykonaj ćw. 1-2 s.50 
(ćwiczenia  matematyczne 

  POWODZENIA!!! 

  

środa 20.05.2020 r. 
Temat: Między nami w klasie 
 
czytanka s.28-29 
ćw. polonistyczne ćw. 1,5,6 s. 29-30 
ćw. matematyczne ćw.1, 4  s.52-53 
  
 
Edukacja polonistyczna 

1. Poproś rodzica o przeczytanie Ci opowiadania Z. Staneckiej pt. "Świnka"  s. 28 
- porozmawiaj z rodzicem o zaistniałej sytuacji w oparciu o tekst i pytania 

zamieszczone pod nim ; dowiedz się , co to znaczy poszanowanie czyjejś 
własności 

- wykonaj ćwiczenia 1, 5, 6 s. 29-30 
2. Przeczytaj samodzielnie wiersz pt. "Tydzień w szkole"  s.29 

Edukacja matematyczna 
1. Wykonaj zadania 1, 4 s. 52-53  

Dla chętnych:    
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340 
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341 

Wychowanie fizyczne 
1. Poćwicz sprawne rzucanie do celu i na odległość, celowanie np. do kosza, pojemnika, 

obręczy itp., a  może trochę zumby: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8 



czwartek 21.05.2020 r. 
Temat: Między nami w domu 

 
czytanka s.30-31 
ćw. polonistyczne ćw. 2 s. 31 
podręcznik matematyczny s.54 

  
 

Edukacja polonistyczna 
1. Poproś rodzica o przeczytanie Ci tekstu J. Papuzińskiej "Jak nasza mama zreperowała 

księżyc"  s. 30-31 
- odpowiedz na pytania 1-3 pod tekstem 
-  zastanów się : Czego człowiek nie potrafi nigdy naprawić?,  Czy można 

naprawić księżyc? Co oznacza słowo fantastyczne? 
-  wykonaj ćwiczenia 2 s.31  

2. Kto jest kim w rodzinie? - porozmawiaj z rodzicami o stopniach pokrewieństwa, o 
drzewie genealogicznym Waszej rodziny, obejrzyjcie wspólnie rodzinny album, 
fotografie rodzinne.  

- Odpowiedz na pytania: 
              Kto jest najstarszy w rodzinie? 

 Kto jest najmłodszy? 
 Kto i od kogo jest starszy? 

3. Wykonaj ćwiczenia 3-4 s. 32  

Edukacja matematyczna 
1. Rozwiąż zagadkę Kasi i Jędrka podręcznik s.54 

Dla chętnych: 
https://quizizz.com/join/quiz/5ac3ae53628c3d001976f15b/start 
 

Edukacja muzyczna 

Naucz się śpiewać refrenu piosenki Dla Mamy: 
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 
 

Zachęcam do przeczytania książki J. Papuzińskiej "Nasza mama czarodziejka" lub jej 
fragmentów samodzielnie lub z pomocą rodziców   

 https://docplayer.pl/18026235-Joanna-papuzinska-nasza-mama-czarodziejka.html  
 Powodzenia! 

    

 

 



piątek 22.05.2020 r. 
Temat: Święto MAMY 

 
czytanka s.32-33 
ćw. polonistyczne ćw. 1 i 3 s. 33-34 
ćw.  matematyczny s.55-56 

  
 

Edukacja polonistyczna 
1. Poproś rodzica o przeczytanie Ci tekstu opowiadania  s.32-33 . Porozmawiaj o 

bohaterce opowiadania i jej marzeniach 
2.  Poznasz dzisiaj dwuznak dż, Dż, na podstawie wyrazu dżem ; przeczytaj głośno 

wyrazy zapisane na lewym marginesie  s.32 
3. Napisz w ćwiczeniach poznany dwuznak, oraz wyrazy, w których występuje 
4. Wykonaj ćwiczenie 1 i 3 s.33-34 
5. Przeczytaj samodzielnie tekst opowiadania  s.32-33 (poćwicz piękne czytanie) 

Edukacja matematyczna 
1. Dokonaj obliczeń w zakresie 20  -  ćwiczenie:  7 s. 55; 1,2,5 s.56 

Edukacja techniczna 

1. Wykonaj samodzielnie laurkę , kwiatek z papieru lub inny upominek dla mamy z 
okazji zbliżającego się Jej święta- możesz skorzystać z propozycji: 

https://ekodziecko.com/wp-content/uploads/2015/04/DSC05341n.jpg 

Miłego dnia 

Język ANGIELSKI KLASA 1 

 

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 

 

 

 


