
Dat
a 

Edukacja 
polonistyczna 

Edukacja matematyczna Edukacja 
społeczno- 
przyrodnicza 

Forma i  sposób 
realizacji, termin 
wykonania 
zadania 

25.
03. 

Czytamy tekst 

Wiosenne 

wiadomości 

z miejskiego 

podwórka. 
Podręcznik 
s.40. 
Uzupełniamy 
zeszyt ćwiczeń 
ze słoniem s.27 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f2
sKzbT3Rpk- liczenie pieniędzy 
Pokazujemy dziecku wybraną monetę i 
banknot. Ustnie wykonujemy ćwiczenia 
2 i 3 z podręcznika s.42, a następnie 
uzupełniamy zeszyt ćwiczeń z 
pieniążkami s.16. 

Podręcznik 
s.41-  ustnie 
wykonujemy 
polecenia1,2 

Proszę o zdjęcie 
uzupełnionych 
stron zeszytów 
ćwiczeń i 
wysłanie do dnia 
26 marca do 
godz.12.00 
(Na Messengera 
lub pocztę - tak 
jak było to 
praktykowane do 
tej pory). 
Wszystkie te i 
następne 
wysłane zdjęcia  
będą podlegały 
ocenie. 

26.
03. 

Czytamy tekst z 
podręcznika na 
s.43 pt Bociany. 
Ustnie 
omawiamy 
polecenia 1,2 
pod tekstem. 
W zeszycie w 
linię 
zapisujemy W 
klasie, Temat:Z 
ostatniej chwili 
Do zeszytu 
wpisujemy 
rozwiązanie 
polecenia 1. ze 
s.44 
Uzupełniamy 
zeszyt ćwiczeń 
ze słoniem 
s.28-29 
 
 

Ćwiczymy obliczenia pieniężne - 
uzupełniamy zeszyt ćwiczeń z 
pieniążkami s. 17. 

Dla chętnych: 
można zagrać 
z rodzicami 
lub 
rodzeństwem 
w grę 
planszową , 
podręcznik 
s.44-45. 

Proszę o zdjęcie 
uzupełnionego 
zeszytu ćwiczeń 
ze słoniem s.28-
29 do dnia 27 
marca do 
godz.12.00. 

27.
03 

Czytamy 
dziecku tekst z 
podręcznika na 
s.46, a 
następnie 
uzupełniamy 
zeszyt ćwiczeń 

Posługujemy się w swoich 

wypowiedziach określeniami: pojutrze, 

przedwczoraj, wczoraj i jutro – 

uzupełniamy zeszyt ćwiczeń z 
pieniążkami .18-19 

 
Dla chętnych :podręcznik s.48(ustnie) 

Oglądamy film 
o 
wolontariacie: 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=QQ6FC
EpXBtA 

Wykonujemy 
rysunek Podaj 
pomocną dłoń. 
Zdjęcie pracy 
wysyłamy do 
dnia 28.03. do 
godz.12.00. 

https://www.youtube.com/watch?v=f2sKzbT3Rpk-
https://www.youtube.com/watch?v=f2sKzbT3Rpk-
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ze słoniem 
s.30-31. 

30.
03 

W zeszycie w 
linię piszemy W 
klasie, Temat: 
Poszukiwacze 
skarbów 
Zapisujemy 
rozwiązanie 
zadania numer 
4 z podręcznika 
na s.50. 
Uzupełniamy 
zeszyt ćwiczeń 
ze słoniem 
s.32-33 
 

Doskonalimy liczenie w zakresie 10. 
Zeszyt ćwiczeń z pieniążkami s.20 

Dla chętnych 
super gra , 
zwłaszcza w 
tych trudnych 
czasach - 
ruletka 
emocji:https:/
/wordwall.net
/pl/resource/1
021962/psych
ologia/ruletka-
emocji 

Przesyłamy 
zdjęcia 
rozwiązanych 
zadań z zeszytu 
ćwiczeń ze 
słoniem s 32-33 
do dnia 31.03 do 
godz.12.00 

31.
03 

Czytamy tekst z 
podręcznika 
s.51.Na s.52 
zapoznajemy 
się z zasadami 
dotyczącymi 
higieny 
osobistej. 
Uzupełniamy 
zeszyt ćwiczeń 
ze słoniem s. 
34-35 

Przeliczamy przedmioty w zakresie 12. 
Zeszyt ćwiczeń z pieniążkami s.21-22 

 Starannie 

wykonajcie 

rzeźbę z mydła, 

zróbcie zdjęcie i 

przyślijcie do 

dnia 1.04.do 

godz12.00 

01.
04. 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=xdfpRSZ
VgFI – filmik jak 
powstaje 
papier. 
Uzupełniamy 
zeszyt ćwiczeń 
ze słoniem 
s.36-37 

Przeliczamy przedmioty, posługując się 

określeniami: mniej, więcej. 

 

Zeszyt ćwiczeń z pieniążkami s.23 

https://www.y
outube.com/w
atch?v=5awZ
mOQOjk4 – 
film 
edukacyjny o 
oszczędzaniu 
papieru. 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=ZRPGv-
lzBcU – jak 
zrobić żabkę 
techniką 
origami 

Dowiedzcie się, 
co to jest orgiami 
i wykonajcie 
dowolną rzeźbę z 
papieru z 
wykorzystaniem 
tej techniki.  
Zdjęcia prześlijcie 
do 02.04. do 
godz.12.00. 
 

02.
04. 

Czytamy  tekst 
ze strony 56 w 
podręczniku. 
Uzupełniamy 
zeszyt ćwiczeń 
ze słoniem 
s.38-39 

Ustnie wykonujemy polecenia 1, 2 ,4 
na stronie 57. W zeszycie w kratkę 
piszemy W klasie. Rysujemy linie 
zgodnie z poleceniem 3 ze s.57. 
Doskonalimy umiejętności mierzenia 
długości - Zeszyt ćwiczeń z pieniążkami 
s.24 

 Potnijcie paski 
papieru(dowolna 
szerokość) na 
długość 
4cm,6cm,8cm,10
cm,12cm, 
następnie ułóżcie 
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paski od 
najkrótszego do 
najdłuższego 
(jeden pod 
drugim). Zdjęcia 
prześlijcie do 
03.04.do 
godz.12. 

     

 

 

Klasa I- informatyka- Dorota Tyrcha 

Narysuj  w programie graficznym  kolorowego motyla, skopiuj go, a następnie zmień kolory.  

Wykorzystaj zaznaczenie przezroczyste. Pracę zapisz na komputerze. Poproś mamę, aby zadanie 

przesłała na adres inftd@op.pl.  do  1 kwietnia 2020 r. Pracę podpisz imieniem i nazwiskiem. 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA 

Prace plastyczne: 

1. Wydrukuj kontury do wyklejania(krokus, bocian) 

2. Wyklej sylwetki krokusa. (papier kolorowy, klej, nożyczki) 

3. Wyklej sylwetkę bociana używając kolorowego papieru i waty. 

4. Wykonanym pracom proszę zrobić zdjęcie i przesłać na mojego maila k-

przepiorka@wp.pl  do piątku 3.04.2020. 

Wypełnij 

kolorem 

 kolorem 

 

zaznacz  

mailto:inftd@op.pl
mailto:k-przepiorka@wp.pl
mailto:k-przepiorka@wp.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDUKACJA MUZYCZNA 

Nauka piosenki pt ”Kle, kle boćku” 

1. Przeczytaj słowa piosenki  

Kle, kle boćku, kle, kle. 

Witaj nam bocianie. 

Łąka ci szykuje, łąka ci szykuje 

żabki na śniadanie. (bis) 



Kle, kle boćku kle, kle. 

Usiądź na stodole. 

Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili 

gniazdo w starym kole. (bis) 

Kle, kle boćku kle, kle. 

Witamy cię radzi. 

Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz 

wiosnę nam prowadzisz. (bis 

2. Nauczyć się śpiewać piosenkę przy wykorzystując nagranie 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM  

 

3. Naucz się śpiewać piosenkę na pamięć.  

 

Spis zagadnień dla klasy Ia na okres 25.03.-03.04.2020 

Język angielski  

Podręcznik „Tiger 1” Macmillan 

Nauczyciel Magdalena Wyczesana 

Unit 5 ‘ The Sore Paw’ 

Lekcja 1. Wild Animals. Dzikie zwierzęta. Wprowadzenie słownictwa. 

Nowe słownictwo: parrot, snake, elephant, monkey, girrafe, frog, crocodile, mouse. 

Karta pracy 1 –wycinanka z podpisanymi (zapis ortograficzny i fonetyczny słów) obrazkami zwierząt, 

która dzieci wklejają do zeszytu. Ew. Nagranie z wymową nowych słówek do samodzielnego 

powtarzania w domu. Przesłane będzie rodzicom na grupę. 

Zadanie domowe: Ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń: rozdział 5 lekcja 1. 

Lekcja 2. Wild Animals dzikie zwierzęta. Powtarzamy słownictwo.  

Karta pracy 2- Dzikie zwierzęta-pisanie po śladzie, ćwiczenia grafomotoryczne.  

Karta pracy 3 Early finish plus 1. 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze klasa 1 a – Joanna Kossoń 

http://www.matematykainspirowane.pl/2015/ - gra memory utrwalająca obliczenia pieniężne 

https://www.youtube.com/watch?v=69e0TacuPSA- film dla najmłodszych, w którym Zuzia i Marcel 

poznają znaczenie pieniędzy w życiu codziennym. Za pomocą magicznego pudełka przenoszą się w 

czasie i poznają jak wyglądały pieniądze w dawnych czasach. Dwójka młodych bohaterów dowiaduje 

się też skąd biorą się pieniądze. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
http://www.matematykainspirowane.pl/2015/
https://www.youtube.com/watch?v=69e0TacuPSA-


https://wordwall.net/pl/resource/912412/wf/wf-wiosna-pani-kasia - wiosna  

Zajęcia społeczno – emocjonalne klasa 1a – Joanna Kossoń 

https://wordwall.net/pl/resource/1021962/psychologia/ruletka-emocji - wyraź swoje emocje 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne klasa 1a – Joanna Kossoń 

https://wordwall.net/pl/resource/912412/wf/wf-wiosna-pani-kasia - wiosna  

https://wordwall.net/pl/resource/908096/wf/wf-kl1-sp-zabawy-na%c5%9bladowcze – zabawy 

naśladowcze 

https://wordwall.net/pl/resource/910284/logopedia/%c4%87wiczenia-buzi-i-j%c4%99zyka1- 

ćwiczenia buzi i języka 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  - klasa 1a  – Renata Sobota  
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