
poniedziałek 25.05.2020 r. 
Temat: Trudne wybory 
 
czytanka s. 34-35 
ćw. matematyczne - ćw. 2,3,8,9 s. 58-59 
ćw. polonistyczne – ćw. 1,2 s. 35 
zeszyt do kaligrafii pol.  s.53 
 
Edukacja matematyczna 

1. Dowiedz się, jak mierzyć płyny zapoznając się z prezentacją   
https://www.youtube.com/watch?v=jmAR8F-jLQo   
https://www.youtube.com/watch?v=wEmeMggXJsM 
oraz informacjami zamieszczonymi w podręczniku matematycznym na str. 40-41 

2. Wykonaj ćwiczenia 2,3,8,9 s. 58-59 

Edukacja polonistyczna  
1. Przeczytaj samodzielnie tekst pt. "Nagła sprawa"  s.34 i porozmawiaj z rodzicami w 

oparciu o zamieszczone pod tekstem pytania 
2. Odczytaj dialog taty ze sprzedawcą podczas rozmowy w sklepie s.35  i wykonaj 

polecenia pod tekstem 
3. Wykonaj ćwiczenia 1-2 s.35  
4. W celu utrwalenia nowego dwuznaku dż , Dż wykonaj zadania w zeszycie do kaligrafii 

na s.53 

Wychowanie fizyczne 
1. Pora na gimnastykę przy muzyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7 
Powodzenia! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



wtorek 26.05.2020 r. 
Temat: Święto Mamy 
 

Dzisiejszy temat zrealizuj z Tatą, starszym rodzeństwem lub innym starszym opiekunem! 

Oto pomysł na niespodziankę dla Mamy. Jeśli masz możliwość drukowania to wydrukuj z 
pomocą osoby dorosłej,  wypełni i ofiaruj Mamie w dniu jej święta: 

https://bazazabawy.pl/wp-content/uploads/2020/05/kupon-z-okazji-dnia-matki-1.pdf 

Złóż pięknie życzenia, wręcz laurkę i mocno uściskaj 

Zajęcia komputerowe 

1. W programie Paint  narysuj Kwiaty dla Mamy 

Temat: Zmieniamy kolor i rozmiar komputerowego pędzla 

Tworzę proste rysunki w edytorze grafiki, korzystając z komputerowego pędzla. 
Potrafię zmienić kolor pędzla – stosuję podstawową paletę kolorów, modyfikuję je, 
używając komputerowej gumki. 

 
1. Wybierz komputerowy pędzel, następnie odpowiedni kolor, rozmiar, 

 tak jak na rysunku. 

2. Namaluj pędzlem kwiatuszki (pamiętaj o możliwości użycia Gumki) 

3. Podpisz rysunek „Kwiaty dla MAMY”, zastosuj narzędzie Tekst. 

 

 

Powodzenia! 

 



środa 27.05.2020 r. 
Temat: Dzień Odkrywców. Lubimy być razem 
 

1. Wykonaj ćwiczenia językowe utrwalające pisownię spółgłosek miękkich w 
Elementarzu odkrywców „Lubimy być razem” na str. 62-63 /wybieramy 3 zadania/ 
Chętnych   zapraszam na strony z ćwiczeniami logicznymi i językowymi: 

http://pisupisu.pl/klasa1/antonimy-poziom-1 

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

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

http://pisupisu.pl/klasa1/ukladanka-imion 

http://pisupisu.pl/klasa1/ktory-wyraz-nie-pasuje-klasa1 

Miłej pracy 

 
czwartek 28.05.2020 r. 
Temat: Nasze święto 
 
czytanka s. 36-37 
ćw. matematyczne - ćw. 3,4,5 s. 60-61 
ćw. polonistyczne – ćw. 1,2,3  s.36 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Przeczytaj samodzielnie wiersz D. Betlewskiej "Prezent dla dziecka"  s.36 i 
porozmawiaj z rodzicem w oparciu o pytania pod tekstem 

2.  Wymyśl - wspólnie z rodzicami- krótkie życzenia dla innych dzieci z okazji ich święta  i 
zapisz je w zeszycie 

3. Wykonaj zad. 1-2 s.37 

4. Zastanów się: O czym mogą marzyć dzieci na świecie?  O czym Ty marzysz? Co 
wyczarowałbyś/wyczarowałabyś dla siebie?  (możesz przedstawić to w postaci 
rysunku) 

5. Wykonaj ćwiczenia 1-3 s.36 (zeszyt ćwiczeń)     w ćwiczeniu 3 wyrazy na zielonych 
polach zostały zapisane w niewłaściwej formie i należy je zmienić tak, aby zdania 
miały sens 

6. Poćwicz płynne czytanie wiersza,  przeczytaj rodzicom najpiękniej  jak potrafisz 



Edukacja matematyczna 

1. Wykonaj  ćwiczenia 3,4,5 s. 60-61 (zeszyt ćwiczeń) 

Wychowanie fizyczne (ćwicz w obecności osoby dorosłej) 

1. Zachęcam Cię do ruchu na świeżym powietrzu, np: marsz z wysokim unoszeniem 
kolan, bieg slalomem między drzewami, przeskakiwanie przez niskie przeszkody, itp. 

Edukacja muzyczna 

1. Zapoznaj się z piosenką "Kolorowe dzieci" 
 https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4  

Zajęcia komputerowe 

1. „Wymarzony prezent” – malujemy na ekranie /Paint/ 

Miłej zabawy! 

 
 
piątek 29.05.2020 r. 
Temat: Z wizytą w bibliotece 
 
czytanka s. 38 
ćw. mat  - ćw. 7,8,9,11,12 s. 62-63  
ćw. polonistyczne  -  ćw. 1,2 s. 37  
 
Edukacja polonistyczna 

1. Zastanów się, jakie to miejsce, gdzie książka czeka i bardzo się cieszy, gdy ujrzy 
człowieka? 

Tak, to biblioteka! 

2. Poproś rodziców o przeczytanie wiersza H. Łochockiej pt. "Książka czeka” s. 38 i 
porozmawiajcie w oparciu o pytania zamieszczone pod tekstem. 

3. Zapisz w zeszycie notatkę: 

Książka pomaga w zdobywaniu wiedzy. Uczy właściwego zachowania. Rozśmiesza, 
gdy jesteśmy smutni. Jest naszym przyjacielem.  

4. Wykonaj ćwiczenia 1-2  s.37  

5. Oglądnij  film pt. "Kicia Kocia w bibliotece"   
https://www.youtube.com/watch?v=aZEElop06Z0 
 



 
Edukacja matematyczna 

1. Dokonaj obliczeń w zeszycie ćwiczeń matematycznych na s.62-63 
2. Poćwicz: 

https://quizizz.com/join/quiz/5eb95fb00f6332001b0e20ec/start 
https://quizizz.com/join/quiz/5e9ecfd4ce6951001c503c59/start 
 

Wychowanie  fizyczne 
1. Przyda się też trochę ćwiczeń: 

  https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8&t=55s 
 

Dla chętnych  w ramach zajęć rozwijających zapraszam na prezentację : Jak powstaje 
książka? 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

Może Ty zechcesz stworzyć własną książkę? Zachęcam! 

Powodzenia! 

JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 

 

ŚRODA  27.05 

TEMAT: HAPPY MOTHER’S DAY. 

Proszę  o przesłuchanie piosenki na temat Dnia Mamy oraz o zrobienie mamie laurki z napisem 
HAPPY MOTHER’S DAY  

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

Marzec.jagoda77@gmail.com 

 

PIĄTEK 29.05 

TEMAT : LET’S PLAY TENNIS! 

Proszę o zapisanie poniższych zdań do zeszytu: 

CAN- potrafię 

I can read a book. 

I can swim. 

I can play tenis. 



I can play football. 

I can play a computer game. 

Następnie proszę o zrobienie w ćwiczeniówce str. 74. 

 

Marzec.jagoda77@gmail.com 

 

 

Religia – Praca zdalna w domu. Termin wykonania od 25.05.2020 do 
29.05.2020 

Klasa  I   –         Wykonaj zadania w podręczniku do religii dla klasy I w 
katechezie   Nr  54 „ Wyrażam miłość do mojej mamy ” .  

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

 

 

 

 

 

 

 
 


