
Poniedziałek 8 czerwca 
Temat: Wędrówki po Polsce 

czytanka s. 48-49 
ćw. pol  -  ćw. 1-6  s.44-46 
ćw. mat  - ćw. 74-75 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Wybieramy się w podróż po pięknym kraju. Ten kraj to Polska. 

https://youtu.be/jnV_yEm8G1U 

https://www.youtube.com/watch?v=QfLskEai99U 

2. Zapoznaj się z mapą Polski. Kolor niebieski – to jeziora, rzeki, morze, 
 pomarańczowy/ brązowy- góry, czerwony – duże miasta. 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=fTAKRwHG09I&feature=emb
_title 

3. Przeczytaj samodzielnie  tekst „Wędrówki po Polsce" s.48-49   

4. Pamiętaj, że nazwy miast i rzek piszemy wielką literą! 

5. Wykonaj ćwiczenia 1-6 na s.44-46 

Edukacja matematyczna 

1. Wykonaj zadania s. 74-75  

Zadania dla chętnych 

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania--w-
zakresie-20-zestaw-2_3_316 

Miłego dnia 

Wtorek 9 czerwca 
Temat: Wizyta w stolicy  

czytanka s. 50-51 
ćw. pol.  -  ćw. 1,3 s. 47-48 
ćw. mat.  - ćw. 1,4 s.76 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Poznasz charakterystyczne obiekty i zabytki naszej stolicy Warszawy. 
2. Poproś rodziców o przeczytanie tekstu W. Widłaka „Ciekawie jak w Warszawie” ze 

s.50 

 

 



3. Samodzielnie przeczytaj tekst na s.51 a dowiesz się, jak wygląda herb Warszawy i nad 
jaką rzeką leży nasza stolica (odszukaj ją na mapie w podręczniku na str.48) 
Stolica to miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe, będące 
siedzibą władz.  

4. Oglądnij: 
https://www.youtube.com/watch?v=HBQpff30rbA 

5.  Wykonaj ćwiczenia 1,3  s.47-48 - pamiętaj o pisowni nazw państw, miast i rzek wielką 
literą.  
Wielką literą będziemy też pisali nazwy zabytków i nazwy własne. 
Pamiętaj także o przecinkach przy wyliczaniu oraz o kropce na końcu zdania. 

Edukacja matematyczna  

1. Oglądnij:  
https://youtu.be/Alv8fNq3ntk 

2. Zapisz w zeszycie:  
1 grosz   -   1 gr  
100 groszy to 1 złoty        100 gr = 1 zł 

3. Wykonaj  ćwiczenia 1,4  na s.76  

Czas na gimnastykę- zapraszam na stronę: 

https://youtu.be/mL4qoRQN3NE 

Zadania dla chętnych : 

- Poćwicz pisownię zdań w ćwiczeniu do kaligrafii polonistycznej na s.55 

Ciekawostki o Warszawie 
 https://www.youtube.com/watch?v=QzY194FEjjc&feature=emb_title 

Po tej lekcji nie przesyłasz zadania domowego. 

Miłego dnia 

Środa 10 czerwca 
Temat: Mieszkamy w Europie 

czytanka s. 52-53 
ćw. pol  -  ćw. 2,3,5  s.49-50 
ćw. mat  - ćw. 1-2 s.77 
 
Edukacja polonistyczna 

1. Jesteśmy mieszkańcami Europy  -zobacz europejskie powitanie na początek dnia 

https://www.youtube.com/watch?v=bhyJsXF6sdE&feature=emb_title 

 



2. Oglądnij filmik i dowiedz się, co oznacza pojęcie kontynent, poznaj flagi różnych 
państw i dowiedz się, co to Unia Europejska. 

https://youtu.be/h58YVP1Zvmw 

3. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w podręczniku s. 52-53 

4.  Poznaj kraje należące do Unii Europejskiej, hymn „Oda do radości” oraz maskotkę 
zapoznając się z prezentacją.   

 https://youtu.be/Dxy1Z-8dV8M 

5. Wykonaj  ćwiczenia 2,3,5 s. 49-50 

Edukacja matematyczna 

1. Zapisz w zeszycie matematycznym :  100 centymetrów to 1 metr 

                                                                       100 cm to 1 m 

2. Wykonaj zadania 1-2 s.77 

Edukacja muzyczna 

1. Zapoznaj się z piosenką „Podróże małe i duże” zamieszczoną na płycie oraz w 
podręczniku do edukacji muzycznej na str. 86 

2. Poznaj pojęcie pauzy- jako zatrzymania, chwili ciszy, przerwy w muzyce 

Po tej lekcji nie przesyłasz zadania domowego. 

11-12 czerwca  2020 r. dni wolne od zajęć dydaktycznych  

 POZDRAWIAM SERDECZNIE!!! 

 

JĘZYK ANGIELSKI    

WTOREK 09.06 

TEMAT : CHALLENGE  - WHAT CAN YOU DO? 

Proszę o zrobienie w ćwiczeniówce str. 78 i  79. 

 Marzec.jagoda77@gmail.com 

 

RELIGIA  



Religia – Praca zdalna w domu. Termin wykonania od 08.06.2020 do 
12.06.2020 

Klasa  I   –         Wykonaj zadania w podręczniku do religii dla klasy I w 
katechezie   Nr  56: „  Wakacje z Panem Jezusem” .  

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

 

 

 

 


