
Poniedziałek 1 czerwca  

Temat: DZIEŃ DZIECKA 

 

Drogie Dzieci 

z okazji Dnia Dziecka 

Życzę , aby uśmiech zawsze gościł  

na Waszych twarzach, 

każdy dzień był wspaniałą przygodą 

i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń . 

Niech Wasze marzenia się spełniają 

 

Miłej zabawy 
 

 

wtorek 2 czerwca 
Temat: Książki znamy i o nie dbamy 
 
czytanka s. 40-43 
ćw. mat  - ćw. 1-2; 3,5 s. 64-65  
ćw. polonistyczne  -  ćw. 1-2 s.38 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Rozwiąż zagadkę: Co to za miejsce? 

W labiryntach szkolnych korytarzy 
gdzieś książka cicho marzy, 
że przyjdziesz, by ją przeczytać. 
O, już Cię wita! 
 

2.  Zastanów się : O czym jeszcze marzy książka?  Jakich czytelników lubi? 
3.  Przeczytaj tekst W. Widłaka „Rozmowy książek”   s.40-41   i porozmawiaj z rodzicami 

w oparciu o pytania 1-3 zamieszczone pod tekstem. 
4.  Wykonaj ćwiczenie 1  str.38  
5.  Mówię, pytam, rozkazuję- jakie zdania otrzymuję?  Przypomnij sobie, kiedy na końcu 

zdania stawiamy kropkę, a kiedy znak zapytania. 
6. Dzisiaj poznasz wykrzyknik !- stawiamy go na końcu zdań, które wyrażają polecenie 

lub rozkaz. Wykrzyknik może pojawić się na końcu każdego zdania, które jest 
nacechowane emocjami i powiedziane głośno.  Obejrzyj krótką prezentację: 

https://youtu.be/qwsX9dr_WYs 

 

 



7. Wykonaj zadanie 5 i 6  z czytanki  na str. 41 oraz ćwicz. 2 w zeszycie ćwiczeń na str.38  
8. Od drewna do papieru – wykorzystywanie drewna przez człowieka. Zapoznaj się z 

ilustracją na str. 42 podręcznika do edukacji polonistycznej, a dowiesz się, co mamy z 
drewna. Poproś osobę dorosłą o przeczytanie informacji ze str. 43: Jak powstaje 
papier? Poznasz kolejne etapy produkcji papieru. 

9. Zastanów się: Co można wrzucać do pojemnika z napisem papier? Jak można 
oszczędzać papier? 

10.  Wykonaj ćwiczenia 3 i 4 na str. 39  

Edukacja matematyczna 

1. Utrwal swoje wiadomości i umiejętności wykonując zadania 1-2; 3,5 s.64-65 
Zadanie domowe: Rozwiąż quiz (quiz nie jest na ocenę). Hasło: kot 

https://www.quizme.pl/q/koczanow/cwiczymy-dodawanie-i-odejmowanie 
 
Edukacja techniczna 

1. Jak powstaje papier? Prezentacja:   
 https://www.youtube.com/watch?v=ybeEO_5jbVo 

Z tego tematu nic nie przesyłamy do oceny.  
Miłej pracy 
 

 

 
Środa 3 czerwca 
Temat: Mamy swoje czasopisma 
 
czytanka s. 44-45 
ćw. mat  - ćw. 68-69 
ćw. polonistyczne  -  ćw. 1-2 s.40 
 

1. Dowiesz się, co to jest czasopismo. 

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

2. Prasa to ogół gazet i czasopism. Gazety ukazują się codziennie, a czasopisma z różną 
częstotliwością (tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik). Są czasopisma, które lubi 
większość z nas, ale niektóre zainteresują tylko wybranych czytelników, np. 
hodowców psów, koni, informatyków. 

3. „Rodzinny Świerszczyk” – jest najstarszym w Europie czasopismem dla dzieci. 
Ukazuje się nieprzerwanie od 1945 roku, czyli 75 lat!  Gdy porozmawiacie o nim w 
domu, z pewnością okaże się, że czytali go już wasi rodzice, babcie, a nawet 
prababcie. Nazwę wymyśliła Ewa Szelburg- -Zarembina, a pierwszy portret Świerszcza 
stworzył Jan Marcin Szancer. Najwcześniejsze numery ukazywały się w wersji czarno-

 



białej, ale stopniowo pismo nabierało kolorów. „Świerszczyk” urodził się w Łodzi, a 
teraz mieszka w Warszawie. 

4. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku na s. 44-45  

5. Wykonaj zadania 1-2 s. 40  

6. Poćwicz spostrzegawczość  zadanie 3, s. 

7. Sprawdź swoje wiadomości i umiejętności matematyczne wykonując test 
"Sprawdzam siebie" s. 68-69.   

8.  Czas na gimnastykę- zapraszam na stronę:   

https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ  

 

Czwartek 4 czerwca 
Dzisiaj Dzień Odkrywców 

Temat: Książka moim przyjacielem 
 
Elementarz odkrywców s. 64-65 
 

Edukacja polonistyczna 

1. Wykonaj ćwiczenia logiczne i językowe w Elementarzu odkrywców  zad. 1-2 s.64-65 

2. Przeczytaj informacje i połącz imiona dzieci z książkami  - zad.3 s.65 

3. Popraw błędy w zdaniach w zad. 4.  Przepisz poprawiony tekst do zeszytu najpiękniej, 
jak potrafisz.  

Edukacja matematyczna 
1. Rozwiąż quiz (quiz jest na ocenę)   hasło: oko 

https://www.quizme.pl/q/koczanow/cwiczymy-dodawanie-i-odejmowanie 
 

Edukacja plastyczna 
1. Wykonaj techniką dowolną zakładkę do swojej książki (możesz skorzystać ze wzorów 

lub zrobić według własnego pomysłu) 
https://www.superkid.pl/prace-plastyczne-zakladki 

Edukacja muzyczna 
1. Naucz się śpiewać piosenki pt. „Bajeczki” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sl7d6RvqTWM 
 

Powodzenia! 

 

 

 



 

 

Piątek 5 czerwca 
Temat: Lubimy podróżować 
czytanka s. 46-47 
ćw. polonistyczne  -  ćw. 1-4 s.42-43 
ćw. mat  - ćw. 72-73 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Poproś rodziców o przeczytanie wiersza M. Strzałkowskiej „Letnie podróże” s.46  
i porozmawiajcie w oparciu o pytania 1-3 zamieszczone pod tekstem. Dowiesz się, 
jakimi środkami lokomocji możemy podróżować. 

2. Wykonaj ćwiczenia 1-2  na str. 42 
3. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w podręczniku s.47 oraz prezentacją: 

https://youtu.be/Mss394U8tJg 
4. Wykonaj ćwiczenia 3-4 s. 42-43  

 
Edukacja matematyczna 

1. Rozszerzymy zakres liczbowy – będziemy liczyć dziesiątkami w zakresie 100  
(do 100 w kierunku rosnącym i od 100 w kierunku malejącym). 

2. Tworzymy zbiory dziesięcioelementowe wykonując zadania w podręczniku do 
edukacji matematycznej na s.  44-45. W zadaniu 2 zwróć uwagę, w jaki sposób 
zapisujemy cyframi kolejne dziesiątki. 

3. Wykonaj ćwiczenia 1-4 s.72-73 
 
Miłej pracy 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 

ŚRODA  03.06 

TEMAT: PLAY TOGETHER.TPR ACTIVITIES. 

Proszę  o zrobienie str. 75 w ćwiczeniówce. 

Marzec.jagoda77@gmail.com 

 

PIĄTEK 05.06 

TEMAT : SING A SONG . ACTIVITIES. 

Proszę o powtórzenie słownictwa z poprzednich lekcji oraz o narysowanie ulubionego sportu lub tego 
co najchętniej robicie w wolnym czasie. 

 

 



Marzec.jagoda77@gmail.com 

 

 


