Klasa I

(22.06 - 26.06)
22.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Dokończ zdania:
Czekam na wakacje, ponieważ…
Lubię wakacje, bo…
W tym roku spędzę wakacje w…

Edukacja matematyczna
Dziś będziemy dodawać pełne dziesiątki. Możesz wykorzystać pieniądze lub liczyć w
sposób, jaki Ci najbardziej odpowiada np. linijka, oś liczbowa, konkrety, tabelka itp.


Przypomij sobie najpierw wszystkie pełne dziesiątki do 100.

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100


Możesz przygotować sobie oś liczbową, na której zaznaczysz tylko pełne dziesiątki.



Wykorzystując oś liczbową wykonaj działanie-

30 + 40= 70
Połóż palec lub zrób kropkę na liczbie 30, następnie dodaj 40 ( pamiętaj, że odległość
między jedną liczbą a drugą to 10).
Oblicz:
20 + 10 =
30 + 50 =

60 + 20 =
70 + 30=
40 + 20 =
80 + 10 =

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Wyjdź na podwórko i narysuj to co pierwsze rzuci Ci się w oczy 
( może to być praca wykonana dowolną techniką)

JĘZYK ANGIELSKI
Kliknij w poniższy link 
Możesz odpowiedzieć na pytania oraz powiedzieć co widzisz na obrazkach?
Gdzie i w jaki sposób możesz spędzić wakacje 

https://view.genial.ly/5ee6801e0d7bd20d89ff2f22/presentation-holidayfun?fbclid=IwAR2_5D90mtWuwPKPb70IepX4XEynqZVEz6Dj26f6jdJ4i5Pm3IXgp-m55mI

Życzę Ci udanych wakacji !!!
……………………………………………………..
23.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna

Dopasuj czasowniki do luk w zdaniach.
spałam wylałam

bawiłam się

skakałem

jeździłem

grałem

Wczoraj ………………… na komputerze.
Ze zmęczenia ………………….. cały dzień.
Przepraszam, że na Ciebie ………………………… gorącą herbatę!
Dzisiaj rano……………………. na deskorolce.
Kiedyś ………………………………. z tatą na motorze.
Dzisiaj jeszcze w ogóle nie …………………… na komputerze.

Edukacja matematyczna

Policz, ile kwadracików pokolorowano jednym kolorem, a ile drugim.
Ile jest razem kolorowych kwadracików? Pamiętaj, że w jednym
szeregu jest 10 i licz dziesiątkami.

Oblicz:
100 – 10 =
80 – 20 =
50 – 30 =
60 – 40 =
90 – 90 =

KATECHEZA
„Po co jesteśmy na świecie?

Witam i Pozdrawiamy Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!

Przesyłamy Wam ostatni odcinek katechezy. Dziś chcemy podsumować ten cały rok

Zapiszcie w zeszycie temat :

„Po co jesteśmy na świecie?

Zapraszamy Was i Waszych bliskich do obejrzenia odcinka w całości oraz zachęcamy do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia z nami w tej katechezie.

Mamy nadzieję, że wam się te wszystkie katechezy się podobały? Jeśli chcecie napisać, co
najbardziej się Wam podobało to wyślijcie swoje przemyślenia na what appie .

Przesyłamy Wam serdeczne życzenia i życzymy dobrych bezpiecznych wakacji.

Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych. Do zobaczenia

Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!!

Mela i Pan Marcin Jędorowicz

https://www.youtube.com/watch?v=nSnuDK3stLY

……………………………………………………….
24.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna

Wypisz 10 rzeczowników i 10 czasowników związanych z wakacjami.
Edukacja matematyczna

Ile jest tu złotych?

Rozwiąż zadanie.
Ala miała 30 złotych. Poszła do sklepu i kupiła sobie 2 lody owocowe, sok bananowy i
paczkę cukierków. Ile zapłaciła za zakupy? Ile jej zostało reszty?
Ceny:
1 lód- 4 zł
sok bananowy – 7 zł
cukierki- 10 zł
Pamiętaj o zapisaniu odpowiedzi 

INFORMATYKA
Dziś namalujcie obrazek w programie Paint pod tytułem „Moje wakacje”, zastosujcie jak
najwięcej poznanych narzędzi.
Kochani uczniowie klasy pierwszej chciałam Wam podziękować za Waszą pracę i trud. Jestem
z Was dumna!! Pracowaliście wspaniale i zasłużyliście na medal! Wydrukujcie go sobie i
podpiszcie.

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia we

wrześniu!!!!! Życzę
wspaniałych
wakacjiiiiii!!! Pani Agnieszka :-)

i

bezpiecznych

Drodzy uczniowie zachęcam do udziału w bezpłatnym kursie!
W te wakacje możecie spróbować swoich sił w programowaniu! Jeśli lubicie spędzać czas
przed komputerem i interesuje Was świat nowych technologii, weźcie udział w darmowych
warsztatach online z programowania w języku Scratch lub Python!
Szczegółowy harmonogram i zakres tematyczny warsztatów znajduje się pod linkiem:
>>WAKACJE Z GIGANTAMI: SCRATCH, 9 - 12 LAT>>
>>WAKACJE Z GIGANTAMI: PYTHON, 13 - 18 LAT>>
Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest rejestracja oraz wybranie docelowej
grupy dla ucznia poprzez poniższy formularz:
>>FORMULARZ ZAPISU<<

………………………………………………………

25.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna

Zapisz 5 zdań w zeszycie z edukacji polonistycznej o sobie. O tym co lubisz
robić.
Postaraj się aby każde zdanie zawierało rzeczownik i czasownik.
Edukacja matematyczna

W każdą tarczę trafiły trzy strzałki. Oblicz sumy punktów ( łączna liczba
punktów) na każdej tarczy.

Ile należy dodać do każdej liczby, aby było 100 ? Przypomnij sobie
dodawanie do 10.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Sommerferien
ZADANIA DO WYKONANIA:
Dla chętnych:

1. Sommer- lato

Słownictwo:
https://quizizz.com/join/quiz/5ef358c63558b2001beb4729/start?referrer=5eb12cfca0a
897001b1ef9d5
https://quizizz.com/join?gc=3569283
https://youtu.be/ftlh40l_3lM

W-F
22.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – przekazywanie pałeczki sztafetowej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Biegi sztafetowe
☻ polegają na jak najszybszym oraz zgodnym z przepisami, przeniesieniu pałeczki, przez
pewien dystans – od startu do mety – przez kolejnych zawodników
☻ sposoby przekazywania pałeczki sztafetowej:
- dolny (rzadko stosowany)
- górny (najczęściej stosowany)
☻ konkurencje sztafetowe:
4×100m lub 4x400m
https://www.youtube.com/watch?v=Cu3BfL9UTNk
2) Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej
https://www.youtube.com/watch?v=wOYPpTb2Mu8
https://www.youtube.com/watch?v=NytPDFSQ1J0

3) Ćwicz przekazywanie pałeczki sztafetowej
☻ poproś drugą osobę, aby ćwiczyła z tobą
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ wykonaj 5 razy podanie pałeczki
☻ wykonaj 5 razy odebranie pałeczki
☻ wykorzystaj inne przybory (rolka po ręczniku papierowym, patyk itp.)

24.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Bezpieczne spędzanie czasu wolnego podczas wakacji”
Drodzy uczniowie!!!
Rok szkolny dobiega końca a już za chwilę rozpoczniecie zasłużone wakacje.
Chciałbym Wam bardzo gorąco podziękować za wykonaną pracę, zaangażowanie i włożony
ogromny wysiłek podczas kończącego się roku szkolnego. Tym bardziej jestem pełen
uznania, gdyż od kilku miesięcy musieliśmy pracować w zupełnie nowych warunkach
w dobie szerzącej się pandemii.
Lekcja wychowania fizycznego to przede wszystkim aktywnie spędzony czas na sali
gimnastycznej lub boisku szkolnym. Wierzę jednak głęboko, że nabyta przez Was również
wiedza teoretyczna przyda się w dalszej edukacji szkolnej i w życiu codziennym.
Podczas wakacji pamiętajcie o zachowaniu BEZPIECZEŃSTWA!!!, abyście cali i zdrowi
wrócili we wrześniu do szkoły.
Dobrego wypoczynku i do zobaczenia.
Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciel wychowania fizycznego Grzegorz Jakosz!!!

Kochani uczniowie ten semestr nie był łatwy ale daliście radę. Jesteście najlepsi!
Zachęcam Was do wypełnienia poniższej karty. Możecie omówić ją wspólnie z
rodzicami/dziadkami/wychowawcami. Życzę radosnych i bezpiecznych wakacji! Do
zobaczenia we wrześniu!!! Zachęcam również do zapoznania się z informacjami na temat
Bezpiecznych wakacji w zakładce Pedagog szkolny. Pani Agnieszka :)

………………………………………………………
26.06.2020

(15.06 - 19.06)
Kliknij na link i wypełnij ankietę.
czas na wypełnienie do piątku 19.06.20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3vMrliZrn2RnMoxOaW7zbJkvC1HuYCECj0dCJXLBNZM
BgfA/viewform?fbclid=IwAR14pm5GjtWlOcgUEF71pf1PNMp3yFDpn9-mBeiwkmwYYxZP0JfrRPw07-0

15.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 58-59.
Przeczytaj sam lub poproś o to rodzica wiersz Jana Brzechwy „Przyjście lata”.
Odpowiedz na pytania:
-Jakie zwierzęta wystąpiły w wierszu?
-Jak zwierzęta wyobrażały sobie przyjście lata?
-Opowiedz, jaka pogoda bywa w Polsce latem.
-Jak się wtedy ubieramy?
Otwórz podręcznik na kolejnej stronie 60-61.
Wykonaj gimnastykę oka i języka- zad.1,2/60.
Przeczytaj wakacyjne porady.
Odpowiedz na poniższe pytania:
-Jakie są Twoje wakacyjne plany?
-O czym trzeba pamiętać podczas wakacyjnego wypoczynku?
-Jak możesz zadbać o własne bezpieczeństwo i innych?
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 56-57.
Wykonaj zadanie 1- zapisz tytuł wiersza ze str.58 i jego autora.
Wykonaj również zadania 2,3 i 4.
Edukacja matematyczna

Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 60-61.
Wykonaj zadania 1,2.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Gąsienica”- wykonaj pracę plastyczno- techniczną.
Potrzebne Ci będą: kolorowe kartki, nożyczki, klej, flamastry.
PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KILKA INSPIRACJI DO WYKONANIA TEJ PRACY 

JĘZYK ANGIELSKI
1. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowe zwroty:
Where is my …? (Łer is maj…?)- Gdzie jest mój…?
The( kite)…. is in/ on/under the (table/cupboard) [De ( kajt) … y
syn/on/ander de (tejbl/ kapbord)]- ( Latawiec)… jest w/na/pod
(stołem/szafką).

2. Otwórz podręcznik na stronie 64.
Posłuchaj nagrania z piosenką udostępnionego przeze mnie na
WhatsApp.
Zadanie 2. Przyporządkuj zabawki do ich cieni.
Zadanie 3. Jakie zabawki są ukryte pod łapą tygrysa?
Otwórz ćwiczenia na stronie 62-63.
Wykonaj zadania 1 i 2 z obydwu stron.
3. Kliknij w poniższe linki, aby utrwalić nazwy zabawek 
https://www.youtube.com/watch?v=8-SWzpdcl6E
https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI
https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8

………………………………………………..
16.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Kliknij w poniższe linki- dowiesz się wielu informacji o Krzysztofie Kolumbie.
https://www.youtube.com/watch?v=Jstz75_o4-A
https://www.youtube.com/watch?v=UCd1wCzrJZk

Otwórz podręcznik na stronie 62-63.
Przeczytaj informacje o Krzysztofie Kolumbie.
Przeczytaj tekst ze strony 63.
Jak myślisz, czy plany dzieci można zrealizować?
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z edukacji polonistycznej- zad.1,2/58-59.
Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt ćwiczeń z edukacji matematycznej na stronie 67.
Wykonaj zadania 17 i 18.

KATECHEZA
Witam i Pozdrawiamy Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!

Przesyłamy Wam odcinek nowej katechezy. Dziś chcemy powiedzieć o tym jak dobry jest
Nasz Ojciec Bóg Zapiszcie w zeszycie temat :

"Bóg tak umiłował świat" ( Znamy już Pana Jezusa - nasz największy skarb)

Zapraszamy Was i Waszych bliskich do obejrzenia odcinka w całości oraz zachęcamy do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia z nami w tej katechezie.
Uwaga!!!!! Tego tematu nie ma w książce.

Po oglądnięciu tej katechezy prosimy, abyście wykonali w zeszycie następujące zadanie:

Wykonaj w książce z religii na stronach 142-145 zadania.

Mamy nadzieję, że wam się ta katecheza spodobała. Czekamy z Melą na zdjęcia waszych
zadań na whats appie telefonu Pana Marcina. Poza tym pamiętajcie o waszym
bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi. Przesyłamy Wam serdeczne życzenia
i życzę dobrego dnia.

Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych. Do zobaczenia na następnej katechezie.
Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!!

Mela i Pan Marcin Jędorowicz

………………………………………………….
17.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna

CZASOWNIK
Czasownik to część mowy wyrażająca odbywające się czynności oraz
niektóre stany osób i innych istot żywych, rzeczy czy zjawisk.
Podstawowe pytania, na które odpowiada czasownik, to:
-Co robi?
-Co się z nim dzieje?
-W jakim jest stanie?

Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej. Twoim zadaniem na dziś
jest wykonanie samodzielnie notatki o czasowniku.

Naucz się co to jest czasownik i na jakie pytania odpowiada!

Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 67 i wykonaj zadania 17 oraz 18.

INFORMATYKA
Temat- to już wiem
Otwórz edytor tekstu Word i zostań mistrzem ortografii. Odszukaj błędy i przepisz poprawnie
poniższe zdania. Imiona w zdaniach pogrub.
Gotowe zadanie wyślij na maila
agnieszka836@vp.pl Życzę powodzenia! I przypominam… za niedługo WAKACJE!! 

łukasz i łucja gonią gesi.
polska to mojaaa ojczyzna.
TOMEK lubi dostawac SZostki.
elachodzidoszkoly.
Aniaiiza jedza loddy.

Pies patryka llubikosci.

……………………………………………………
18.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej. Wykonaj poniższe zadania.
Zadanie 1.
Zapisz 10 czasowników po przecinku.
Zadanie 2.
Napisz 5 zdań wykorzystując czasowniki z poprzedniego zadania.
Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 68 i wykonaj zadania 19,20 oraz 21.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir lernen und spielen
ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Obejrzyj filmik. Nagranie wysłane na grupie Whatsapp.
2. Otwórz podręcznik na str. 71. Przyjrzyj się obrazkom i spróbuj przeczytać
samodzielnie.
3. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 69 i wykonaj zadanie.

W-F
15.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – start niski i wysoki”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!

1) Start niski
Wykonuje się z bloków startowych.
Stosuje się w biegach krótkich (sprintach): 60m, 100m, 200m, 400m.
W szkole dzieci klas 4-6 biegają na dystansie 50m.
Wydawane komendy przed rozpoczęciem biegu: „na miejsca”, „gotów”, „start”.
„na miejsca”:
- biegacz przyjmuje pozycję klęku podpartego jednonóż, dłonie przed linią startową
„gotów”:
- biegacz unosi biodra
„start”:
- biegacz rozpoczyna bieg
https://www.youtube.com/watch?v=eNNHY-DW-iI
2) Start wysoki
Wykonuje się w pozycji stojącej bez bloków startowych.
Stosuje się w biegach średnich: 800m, 1500m i długich 3000m, 5000m, 10000m, maraton.
W szkole dzieci klas 4-6 biegają na dystansie 600m.
Wydawane komendy przed rozpoczęciem biegu: „na miejsca”, „start”.
„na miejsca”,
- biegacz ustawia się przed linią startową w pozycji wysokiej wykrocznej
„start”.
- biegacz rozpoczyna bieg
https://www.youtube.com/watch?v=Fb-OLThRHvo
3) Falstart
- przewinienie polegające na przedwczesnym (najczęściej przed komendą „start”)
rozpoczęciu biegu. Bieg zostaje przerwany i należy go powtórzyć
4) Zobaczcie poniżej emocjonujący bieg pochodzącej z Raciborza Justyny Święty-Ersetic
i posłuchajcie równie elektryzujący komentarz: TAK SIĘ BIEGA W RACIBORZU …!!!
https://www.youtube.com/watch?v=E7amPX0XHaU
5) Ćwicz start niski i wysoki
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ poproś inną osobę, aby wydawała komendy
☻ wykonaj po 5 razy start niski i start wysoki
☻ jeżeli masz możliwość to ścigaj się z druga osobą na ustalonym wcześniej dystansie
17.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – skok w dal”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podział skoków w lekkoatletyce:
- skok w dal

- trójskok
- skok wzwyż
- skok o tyczce
2) Skok w dal w szkole:
☻ skok w dal techniką naturalną (kuczną)
https://www.youtube.com/watch?v=QofBgXXNqHA
Składa się z 4 faz:
- rozbieg
- odbicie
- lot
- lądowanie
☻ skok w dal z miejsca
https://www.youtube.com/watch?v=b2XOIN08lkE
Składa się z 3 faz:
- odbicie
- lot
- lądowanie
3) Ćwicz skok w dal
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ poproś drugą osobę o dokonywanie pomiarów
☻ wykonaj 5 razy skok w dal z miejsca
19.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Lekkoatletyka – rzut piłeczką palantową”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podział rzutów w lekkoatletyce:
- rzut oszczepem
- rzut dyskiem
- rzut młotem
- pchnięcie kulą
2) Rzuty w szkole:
☻ rzut piłeczką palantową
https://www.youtube.com/watch?v=UwDQ2gmrYoQ
Składa się z 3 faz:
- rozbieg
- przyjęcie pozycji rzutnej
- rzut
☻ rzut piłką lekarską w przód znad głowy
https://www.youtube.com/watch?v=nVYevVZwmIs
Składa się z 2 faz:
- przyjęcie pozycji rzutnej

- rzut
☻ rzut piłką lekarską w tył za głowę
https://www.youtube.com/watch?v=b8X4MUO4LLc
Składa się z 3 faz:
- przyjęcie pozycji rzutnej
- ruchy przygotowawcze
- rzut
3) Ćwicz rzut piłeczką palantową
☻ dobrze się rozgrzej, aby uniknąć kontuzji
☻ ćwicz przede wszystkim bez piłki, tylko technikę
☻ ćwicz z piłką tylko w bezpiecznym miejscu na otwartej przestrzeni
☻ wykorzystaj inne przybory (woreczek, kulka z papieru itp.)

………………………………………………………..
19.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej. Wykonaj poniższe zadania.
Zadanie 1.
Co lubisz robić? Wypisz 6 czasowników.
Zadanie 2.
Napisz co będziesz robić przez weekend  ( 3 zdania)

Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 69 i wykonaj zadania 22,23 oraz 24.

MUZYKA
Witajcie kochane dzieci


na początek zapraszam na rozgrzewkę https://youtu.be/XdZ5R0Ixmlg



żeby nauczyć się czytać musieliście poznawać literki, żeby nauczyć się grać np. na
flecie musimy poznać nazwy nut. Każda nutka ma swoją nazwę. Posłuchajcie piosenki
o nutkach https://youtu.be/lxv0O10Tvb4



zad.1 wydrukujcie i wklejcie tekst piosenki do zeszytu
DO – jak śliczny domek z kart,
RE – jak rechot w stawie żab,
MI – jak migdał albo miś,
FA – jesteście fajni dziś,
SOL -jak solone paluszki,
LA – jak lala do poduszki,
SI – sikorek choćby sto
i wracamy już do DO.



włączcie jeszcze raz piosenkę i patrzcie w tekst, spróbujcie śpiewać razem z dziećmi
na filmiku. Zad.2 nagrajcie swoje wykonanie i prześlijcie do mnie, będzie się wam
łatwiej śpiewało, razem z nagraną na linku piosenką, nie musicie śpiewać sami. W
tle może być słyszalne to oryginalne nagranie, a wy w roli głównej

Czekam na zad. 1i 2 (tel.606497415)
pozdrawiam

………………………………………………………..

(08.06 - 10.06)
08.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 50-51. Przeczytaj lub poproś o to rodzica- tekst „Historia o
ostatnim smoku”.
Odpowiedz na poniższe pytania:

- Kto występuje w opowiadaniu?
-Dlaczego Muminek pogodził się z odejściem smoka?
-Jak postąpisz, gdy podczas spaceru znajdziesz jakieś zwierzątko?
Odwróć teraz kartkę na kolejne strony ( 52-53). Przeczytaj ciekawostki o smokach. Dowiedz
się czym zajmuje się paleontolog.
-Jakie znasz bajki, w których występują smoki?
-Gdzie możemy zobaczyć skamieniałości, nad którymi pracowali paleontolodzy?
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 48-50. Wykonaj zadania 1,2,3,4,5,6.

Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 52-53. Wykonaj zadanie 1,2,3,4 i 5.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Mieszanie kolorów ”

Wiesz, że gdy pomieszamy kolory ze sobą, utworzą one inny 
Spójrz:
Twoim zadaniem na dziś jest stworzenie pracy plastycznej według własnego pomysłu,
mieszając kolory.
PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KILKA INSPIRACJI DO WYKONANIA TEJ PRACY 

JĘZYK ANGIELSKI
4. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Toys .
toy (toj)- zabawka
car ( kar )- auto
doll ( dol)- lalka
bike (bajk)- rower
scooter (skuter)- hulajnoga
skateboard ( skejtbord)- deskorolka
kite ( kajt)- latawiec
board game ( bord gejm)- gra planszowa
computer game ( kamjuter gejm) – gra komputerowa
helmet ( helmet)- kask
boring ( borin)- nudny
garden ( garden)- ogród
Pod tematem narysuj swoją ulubioną zabawkę i ją podpisz 
5. Otwórz podręcznik na stronie 61.
Posłuchaj nagrania udostępnionego przeze mnie na WhatsApp.
Powtarzaj usłyszane słowa i wskazuj je na ilustracji.

Otwórz ćwiczenia na stronie 60.
Wykonaj zadanie 1 i 2.
6. Ponownie otwórz podręcznik z j. angielskiego na stronie 62-63.
Wysłuchaj i spójrz na historyjkę obrazkową. Tiger szuka swojej
deskorolki:
- „Where is my skateboard?”- Gdzie jest moja deskorolka?
- „Is it in/on/under ….( table/cupboard)?- Czy jest ona w/na/ pod… (
stołem/szafką?
- Yes, it is.- Tak, jest. / No, it isn’t.- Nie, nie ma.
Nowe słówka ( możesz sobie je zapisać w zeszycie) 
in (in)- w
on (on)- na
under ( ander)- pod
behind ( bihajnd)- za
next to ( nekst tu)- obok
7. Otwórz ćwiczenia z języka angielskiego na stronie 61.
Ponownie wysłuchaj nagrania historyjki. Ponumeruj zabawki występujące w
treści historyjki w kolejności, w jakiej znajdują je w historyjce.

W-F
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Nauka zwodu i dryblingu w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zwód a drybling:
Zwód to wszystkie pozorowane czynności ruchowe z piłką lub bez piłki, których celem jest
wprowadzenie przeciwnika w błąd.
Najczęstsze zwody z piłką to:

- pojedynczy
- podwójny
- z przeniesieniem stopy nad piłką
Drybling to wykonanie zwodu w połączeniu ze skutecznym prowadzeniem piłki
i pojedynkiem 1 x 1.
2) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=1lPboyiwUfM
3) Nauka zwodów z piłką:
☻ pojedynczy
https://www.youtube.com/watch?v=JwubshhwkBM
☻ podwójny
https://www.youtube.com/watch?v=mnmdsNDv90Y
https://www.youtube.com/watch?v=51YK_z1dtsw
☻ z przeniesieniem stopy nad piłką
https://www.youtube.com/watch?v=iOKpItGoYDA
☻ inne zwody
- podwójny z przeniesieniem stopy nad piłką
https://www.youtube.com/watch?v=eM3beIgh9P0
https://www.youtube.com/watch?v=XlQpAy6M6hI
- z półobrotem z uderzeniem piłki wewnętrzną częścią stopy za sobą
https://www.youtube.com/watch?v=56IEubaFDoE
- ruleta
https://www.youtube.com/watch?v=rV4VIiet8VA
https://www.youtube.com/watch?v=4C1f8SHh-WY
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną.
10.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia według inwencji własnej ucznia”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Przez 45 minut ćwicz, baw się lub graj według własnego pomysłu.
2) Ankieta.
Drodzy uczniowie!
Ankieta jest dla chętnych i całkowicie anonimowa.
Liczę na Wasze szczere odpowiedzi, które będą cennymi wskazówkami na przyszłość.
UWAGA:
W pytaniach 1-10 można zaznacz tylko 1 odpowiedź.
W pytaniach 11-16 można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

1. Do której klasy uczęszczasz?

□ Klasa I □ Klasa II □ Klasa III □ Klasa IV □ Klasa V □ Klasa VI
2. Czy czujesz się bezpiecznie na lekcjach wychowania fizycznego?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

3. Czy chętnie ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

4. Czy uczestniczył(a)byś w lekcjach wychowania fizycznego, gdyby nie były
obowiązkowe?

□ TAK

□ NIE

□ Czasami

5. Czy sposób prowadzenia lekcji wychowania fizycznego przez nauczyciela ma
wpływ na twój stosunek do przedmiotu?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

6. Czy obecny system oceniania na lekcji wychowania fizycznego jest
sprawiedliwy?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

7. Czy lekcje wychowania fizycznego mają korzystny wpływ na Twoje zdrowie?

□ TAK

□ NIE

□ Ciężko powiedzieć

8. Jak oceniasz swoją sprawność fizyczną? (wg skali ocen w szkole)

□1

□2

□3

□4

□5

□6

9. Jaką ocenę wystawił(a)byś sobie na koniec roku szkolnego z wychowania
fizycznego, która wg Ciebie byłaby najbardziej sprawiedliwa?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

10. Jaką ocenę wystawił(a)byś swojemu nauczycielowi wychowania fizycznego za
podejście do swoich obowiązków i sposób prowadzenia lekcji?

□1

□2

□3

□4

□5

□6

11. Jak określił(a)byś swojego nauczyciela wychowania fizycznego?

□ Punktualny

□ Spóźnialski

□ Wesoły

□ Sprawiedliwy

□ Niesprawiedliwy □ Pomocny

□ Niemiły
□ Surowy

□ Inne (wymień jak)…………………………………………………………………………..
12. Jakie lubisz tematy lekcji z wychowania fizycznego?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
13. Jakie nie lubisz tematy lekcji z wychowania fizycznego?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
14. W której dyscyplinie musisz poprawić swoje umiejętności?

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □ Lekkoatletyka
□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Ringo

□ Badminton □ Tenis stołowy

□ Gry i zabawy □ Palant

□ Taniec

□ Sporty zimowe

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
15. Co zniechęca Cię na lekcjach wychowania fizycznego?

□ Hałas

□ Atmosfera

□ Wysiłek

□ Niektóre ćwiczenia

□ Własna sprawność fizyczna

□ Wszystkie wymienione □ Nie ma nic takiego
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
16. Dlaczego ćwiczysz na lekcjach wychowania fizycznego?

□ Lubię ćwiczyć

□ Dla zdrowia

□ Dla przyjemności □ Z obowiązku

□ Wszystkie wymienione
□ Inne (wymień jakie)…………………...........................................................................
17. Uwagi, pytania, skargi, spostrzeżenia, wnioski itp.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………

Dziękuję za poświęcony czas!!!
Ze sportowym pozdrowieniem Grzegorz Jakosz!!!

Aby ankieta była anonimowa nie należy jej podpisywać i najlepiej wysłać z innego numeru
telefonu niż dotychczasowe sprawdziany.
Ankietę można wydrukować i wypełnić lub napisać odręcznie i wysłać zdjęcie:
☻ do końca roku szkolnego
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)

……………………………………………………..
09.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Kliknij w poniższe linki i posłuchaj ciekawostek na temat dinozaurów.
https://www.youtube.com/watch?v=oCiPEX-u0zw
https://www.youtube.com/watch?v=rJoGnh5PUTY
Otwórz podręcznik na stronie 54-55.
Przeczytaj tekst „Dinozaury i nie tylko…”
Odpowiedz na pytania:
-O jakich zwierzętach opowiada ten tekst?
-Co jadły dinozaury?
-Który z dinozaurów przedstawionych na ilustracji podoba Ci się najbardziej? Powiedz
dlaczego.
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 52-53. Wykonaj zadania 1,2 i 3.

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt ćwiczeń z edukacji matematycznej
Wykonaj zadania 1,2,3 ze strony 54-55

KATECHEZA
" Z Panem Jezusem idziemy w procesji" ( Uroczystość Bożego Ciała)

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!
Przesyłam Wam odcinek nowej katechezy z udziałem waszej ulubionej Meli.

Dlatego z Melą opowiemy wam dzisiaj o tym jak przygotować się do przeżywania

Uroczystości Bożego Ciała
Oto link do filmu:
https://youtu.be/ATRTiFXNm8s

Zapiszcie w zeszycie temat :

" Z Panem Jezusem idziemy w procesji"
Zapraszamy Was i Waszych bliskich do obejrzenia odcinka w całości oraz zachęcamy do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia z nami w tej katechezie.

Uwaga!!!!!

Po oglądnięciu tej katechezy prosimy abyście wykonali zadania 1-3 zawarte na stronie 140141.
Mamy nadzieję, że wam się ta katecheza spodoba.
Czekamy z Melą na zdjęcia waszych zadań na whats appie Pana Marcina. Poza tym
pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi.
Przesyłamy Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego dnia.
Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych.
Do zobaczenia na następnej katechezie i procesji Bożego Ciała.

Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!! Mela i Pan Marcin Jędorowicz

……………………………………………………..

10.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 56-57.
Przyjrzyj się ilustracji. Widzisz tam historyjkę obrazkową.
Poproś rodzica o przeczytanie „Legendy o Smoku ze Smoczej Jamy” lub klikając w ten link
https://www.youtube.com/watch?v=2tBoS3vzIao możesz wysłuchać audiobooka- nagrania.

Odpowiedz na poniższe pytania:
-O jakim mieście jest mowa w legendzie?
-Jaki problem mieli mieszkańcy miasta?
-Kto próbował pokonać smoka?
-Jaki pomysł na pokonanie smoka miał szewczyk?
-Co stało się ze smokiem?
-Jakim człowiekiem okazał się szewczyk?
-Jaką nagrodę otrzymał szewczyk?
-Czy masz pomysł jak inaczej mogłaby zakończyć się ta historia?
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 54-55 i wykonaj zadania 1,2,3,4.

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej i wykonaj zadania
Strona 56-57- PAW - gra dla chętnych
Zadanie 1,2,3,4 strona 58-59.

INFORMATYKA
Temat: Edytor grafiki – zaznacz
Dzień dobry mali informatycy. Mogę tak do was powiedzieć, ponieważ wszystkie zadania
wykonujecie doskonale. Jestem z Was dumna!
Dziś poznacie kolejne możliwości programu Paint
To jest narzędzie

Zaznacz . Służy do zaznaczania obrazków lub ich fragmentów.

Aby zaznaczyć tekst musisz:
1. Na karcie Narzędzia główne, kliknij strzałkę pod przyciskiem. Zaznacz w grupie
obrazy.
2. Wybierz zaznaczenie prostokątne.
3. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, otocz ramką cały rysunek lub jego
fragment.

1
2

3

Możesz też skorzystać z zaznaczenia obrazu o nieregularnym kształcie.
Aby to zrobić musisz:
1. Na karcie Narzędzia główne, kliknij strzałkę pod przyciskiem. Zaznacz w grupie
obrazy.
2. Wybierz zaznaczenie dowolnego kształtu.
3. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, otocz ramką cały rysunek lub jego
fragment.

1

2

3

Zaznaczony element możesz przesuwać w dowolnym kierunku. Aby to zrobić, trzymaj
wciśnięty lewy przycisk myszy.

ZADANIE
We wtorek wyślę zadanie na maile waszych rodziców/opiekunów.

…………………………………………………….

(01.06 - 05.06)

01.06.2020

Kochane dzieci na początku dzisiejszego dnia koniecznie:
1. Kliknijcie na link i obejrzyjcie filmik niespodziankę…
https://www.youtube.com/watch?v=Os5qm8gMDTI&featur
e=youtu.be
2. Weźcie udział w konkursie „Zgadnij, kto jest na
zdjęciu?”. Nauczyciele i pracownicy obsługi ukryli się na
zdjęciach z dzieciństwa… Szczegóły w zakładce
dokumenty na pozycji nr 8 - pedagog szkolny. Na
zwycięzców czekają nagrody!!

3. Wykonajcie poniższe zadania, powspominajcie jak miło
było w ubiegłym roku szkolnym podczas „Dnia Dziecka i
Sportu Szkolnego”

DZIŚ WASZE ŚWIĘTO KOCHANE PIERWSZAKI !
1 czerwca obchodzimy DZIEŃ DZIECKA
Z tej okazji życzę Ci dużo radości, sukcesów w nauce i spełnienia wszystkich
marzeń 
A teraz koniecznie kliknijcie na link!!!!
https://biteable.com/watch/dla-moich-uczniw-2585908

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego”
1) Dzień Dziecka.
Kochane dzieci.
Życzę Wam dużo uśmiechu, radości i zadowolenia na każdy dzień, tak jak to ma miejsce na
lekcjach wychowania fizycznego w szkole. Ale przede wszystkim życzę Wam spełnienia
najskrytszych marzeń.
2) Dzień Sportu Szkolnego.
W tym roku szkolnym z wiadomych przyczyn nie mamy możliwości, aby wspólnie spędzić
czas na sportowo. Wiem, że z utęsknieniem czekaliście na ten dzień tym bardziej, że
Reprezentacja Uczniów była bardzo zmotywowana, aby zagrać mecz siatkówki
z Reprezentacją Nauczycieli i zrewanżować się za poprzedni rok. Pamiętacie poprzedni rok,
niepowtarzalną atmosferę, emocje towarzyszące podczas wyścigów, doping podczas meczu,
pomalowane twarze, transparenty itp.? Jeżeli nie, to zapraszam do poniższej galerii zdjęć.
Powspominajcie i zachęcam do spędzenia tego dnia na sportowo.
UWAGA!!! Podczas ćwiczeń, zabaw i gier pamiętaj o BEZPIECZEŃSTWIE!!!
Pozdrawiam Was serdecznie!!!

☺

Zajęcia na kolejne dni będą umieszczone dopiero
wieczorem. Teraz cieszcie się tym pięknym dniem 
………………………………………………………
02.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Przypominamy sobie nazwy pór roku, pewnie pamiętasz Naszą rymowankę? 
WIOSNA, LATO, JESIEŃ, ZIMA- TEGO SIĘ NIE ZAPOMINA! 
Koniecznie kliknij w dwa poniższe linki.
Pierwszy link to piosenka, a właściwie rap Profesora Szymona o porach roku.
https://www.youtube.com/watch?v=ee5TOtBH92M
W drugim filmiku Paxi opowiada na czym polega zmiana pór roku oraz następstwo dnia i
nocy.
https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k
Otwórz podręcznik na stronie 42-43.
-Opowiedz, co przedstawiają zdjęcia. Wymień pory roku.
-Opisz zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
-Powiedz, którą porę roku lubisz najbardziej i dlaczego ( proszę o przesłanie nagrania na to
pytanie na mój nr na WhatsApp).
- Powiedz, za co można lubić każdą z pór roku.
Otwórz zeszyt ćwiczeń z edukacji polonistycznej na stronach 40-41. Wykonaj zadanie 1,2 i 3.

Otwórz podręcznik na stronie 44-45.
Przeczytaj tekst „Różnobarwna działka”.
-Opowiedz jakie zwierzęta można zobaczyć na łące lub na działce.
-Jak myślisz, dlaczego chłopiec może się czuć jak olbrzym?
Spójrz na kolejną stronę w podręczniku. Przeczytaj wiersz M. Strzałkowskiej „Ogród
kwiatowy pana van Gogha”.

Wiesz już, że wiersz ten nawiązuje do poniższego obrazu Vincentego van Gogha.

- Na podstawie wiersza i obrazu opowiedz o ogrodzie pana van Gogha.
-W jaki sposób można utrwalić i zachować piękne chwile i miejsca. ( malowanie obrazów,
robienie zdjęć, nagrywanie video)
Patrząc na ten obraz, powiedz mamie:
-Jakie mogą to być rośliny przedstawione na obrazie?
-Czy podoba Ci się ten ogród i dlaczego?
- Co czujesz patrząc na ten obraz?
- Co Ty namalowałabyś/ namalowałbyś na obrazie przedstawiającym Twój ogród?
Poniżej widzisz budowę rośliny. Przyjrzyj się ilustracji. Przeczytaj nazwy poszczególnych
części. Przyda Ci się w rozwiązaniu zadania 1 w zeszycie ćwiczeń.

Otwórz zeszyt ćwiczeń z edukacji polonistycznej na stronach 42-43.
Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4.

Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 40. Wykonaj zadanie 1 i 2.
Dla chętnych: str. 41- możesz zagrać z rodzeństwem lub z rodzicami w grę planszową.
Otwórz zeszyt ćwiczeń z edukacji matematycznej
Wykonaj zadania 1,2,3,4,5 ze strony 42-44

KATECHEZA
"Zesłanie Ducha Świętego"

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!
Przesyłam Wam odcinek nowej katechezy z udziałem waszej ulubionej Meli.

Dziś porozmawiamy o Zesłaniu Ducha Świętego
Dlatego z Melą opowiemy wam dzisiaj o temacie:
"Zesłanie Ducha Świętego"
Zapraszamy Was i Waszych bliskich do obejrzenia odcinka w całości oraz zachęcamy do wspólnego
śpiewania, modlitwy i bycia z nami w tej katechezie.
Po oglądnięciu katechezy zapraszam do wykonania zadań zaproponowanych w odcinku:
Krok 1
Zapisz temat w zeszycie:
Zesłanie Ducha Świętego
Krok 2
Wykonaj samodzielnie zadania z katechizmu na stronie 132-133.
podaje link do filmu:
https://youtu.be/zpuXwhOwG58
Czekamy z Melą na zdjęcia zadań od dzieci, które jeszcze ich nie wysłały.
Poza tym pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi. Przesyłam
Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego dnia.
Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych.
Do zobaczenia na następnej katechezie. Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!!
Mela i Pan Marcin Jędorowicz

…………………………………………………….
03.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 46.
Przeczytaj samodzielnie tekst o owadach lub poproś o to rodzica.
Otwórz zeszyt z edukacji przyrodniczej i narysuj cykl rozwoju motyla.

Podpisz:

jaja  gąsienica  poczwarka  motyl

PONIŻEJ MASZ PRZYKŁAD

Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 44-45.
Wykonaj zadania 1,2, 3, 4.

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej i wykonaj zadania
Zadanie 1,2,3,4,5 strona 45-46.

1. Połącz w pary

2. Połącz w Pary

3. Wpisz w tarczę zegara wskazówki, tak aby wskazywał godzinę 10:00.

Zastanów się, którą godzinę wskazywał zegar 2 godziny temu?
4. Jest godzina 13:00. Która będzie godzina za 60 minut?

INFORMATYKA
Edytor grafiki – mój obrazek.
Pierwszaki mam dla Was niespodziankę!! Z okazji Dnia Dziecka, który był w poniedziałek
możecie dziś narysować dowolny obrazek w programie Paint. Nadajcie tytuł swojej pracy
stosując narzędzie Tekst. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam dużo radości i uśmiechu pani
Agnieszka :-D

Gotową pracę zapisz pod nazwą Obrazek i wyślij na maila
agnieszka836@vp.pl.

…………………………………………………
04.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 48.
Przeczytaj sam lub poproś o to rodzica wiersz B. Janusik „Pejzaż”.
Odpowiedz na pytania:
-Co się rozlało po papierze?
-Jakich kolorów farb użyto do przedstawienia pejzażu w wierszu, a jakich do wykonania
ilustracji?
-Co przypominały farby: czarna, żółta, niebieska i biała?
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 46-47.
Wykonaj zadania 1,2,3,4,5.
Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 47-49.

Wykonaj zadania 1,2,3,4,5,6.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir lernen und spielen
ZADANIA DO WYKONANIA:
1. Powtórzenie: Otwórz podręcznik na str. 65. Odtwórz nagranie Lektion 8, track 19:
Posłuchaj raz jeszcze i powtarzaj.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni
2.
Otwórz podręcznik na str. 69. Odtwórz nagranie Lektion 8, track 22:
Posłuchaj piosenki
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni
1. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 66 i wykonaj zadanie.

W-F
03.06.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Nauka żonglerki piłką w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=1lPboyiwUfM
2) Przygotowanie do nauki żonglerki piłką
https://www.youtube.com/watch?v=9Vstsltna6g
3) Nauka żonglerki piłką
https://www.youtube.com/watch?v=gaZzO91ro1o
https://www.youtube.com/watch?v=YnpmUpoLKIw
https://www.youtube.com/watch?v=aIUO8EgPBaQ
UWAGA:
Zapamiętaj: TRENING CZYNI MISTRZA!!!
Dlatego nie zniechęcaj się, lecz ćwicz!
Spróbuj podbić piłkę 1 raz, potem 2 razy, 3 razy itd.
Zobaczysz, że potrafisz i dasz radę!
Powodzenia!!!
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną
05.06.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Jazda na rowerze”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Jazda na rowerze
☻ jeżeli masz możliwość to wsiądź na rower i ciesz się jazdą przez ok. 30 minut
z zachowaniem:
- BEZPIECZEŃSTWA
- wszelkich restrykcji spowodowanych KORONAWIRUSEM
☻ wykonaj przejażdżkę pod opieką osoby dorosłej
2) Jeżeli nie masz możliwości pojeździć na rowerze to wybierz inną formę aktywności
ruchowej. Przykłady poniżej:
☻ jazda na rolkach (wrotkach)
☻ jazda na hulajnodze
☻ spacer
☻ bieg
☻ ćwiczenia
☻ taniec
☻ ulubiona gra lub zabawa

………………………………………………………
05.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 70-71.
Naucz się czytać tekst „Malarstwo ścienne”.
Poproś rodzica o nagranie, gdy czytasz i wyślij mi na mój nr na WhatsApp 
Podręcznik strona 47- RONDELKOLANDIA
Jeśli chcesz możesz zrobić taką galaretkę, jest to zadanie dla chętnych.
Możesz mi wysłać zdjęcie wykonanego przez Ciebie deseru 
Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt ćwiczeń z edukacji matematycznej na stronie 50-51.
Wykonaj zadania 1,2,3,4,5.

ŻYCZĘ CI UDANEGO WEEKENDU ! 

MUZYKA
Witajcie kochane dzieci


Na początek rozgrzewka , otwórzcie proszę ten link
https://www.youtube.com/watch?v=sb-2VsE2y-U i spróbujcie wykonać te same ruchy.
To co zaraz zrobicie nazywa się Body Percussion czyli gra na sobie.



Posłuchajcie piosenki o witaminkach
https://www.youtube.com/watch?v=BFZ7oKmn7WQ



zad.1 Wydrukujcie lub przepiszcie i wklejcie tekst piosenki do zeszytu

. Gdzie mieszkają witaminki?
1. Gdzie mieszkają witaminki Oj gdzie, gdzie? Oj gdzie, gdzie?
Są w owocach i warzywach to się wie! To się wie!
Ref: Czy to marchew, czy malina czy to burak, czy cytryna
To w owocach i warzywach zawsze mieszka witamina.
2. Co nam dają witaminki Oj co, co? Oj co, co?
One dają samo zdrowie To jest to! To jest to!
Ref: Czy to marchew, czy malina…..


zad.2 włączcie jeszcze raz piosenkę i narysujcie 3 owoce lub warzywa, w których są
witaminy. Mogą to być także takie, których nie ma w piosence.

Czekam na zad. 1 i 2 (tel.606497415)
pozdrawiam

………………………………………………..

(25.05 - 29.05)
25.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej i wykonaj zadanie 3 i 4 ze strony 66.
Układanie wyrazów z sylab i układanie zdań z rozsypanek wyrazowych.

Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej. Wykonaj zadania z obliczania w zakresie 20zadanie 4,5,6,7 ze strony 63.

PLASTYKA
„Prezent dla mamy ”
Wiesz, że już jutro obchodzimy Dzień Matki. Każda mama chciałaby dostać od swojego
dziecka miły upominek.
Wykonaj laurkę lub jakąś inną pracę plastyczną lub techniczną dla swojej mamy.
Pamiętaj, aby podarować mamie jutro swój prezent 
PONIŻEJ ZNAJDZIESZ KILKA INSPIRACJI

JĘZYK ANGIELSKI
8. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Weather .
weather ( łeder)- pogoda
windy ( łindi)- wietrznie
hot ( hat)- gorąco
sunny ( sani)- słonecznie
rainy ( rejni)- deszczowo
cold ( kold)- zimno
cloudy ( klałdi)- pochmurnie
How’ s the weather? ( Hał’s de łeder?)- Jaka jest pogoda?
It’s…. ( It’s…)- Jest…. + powyższy przymiotnik opisujący
pogodę
Kliknij w poniższe linki. Znajdziesz tam piosenki związane ze słownictwem
o pogodzie 
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew
https://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo
https://www.youtube.com/watch?v=XcW9Ct000yY
https://www.youtube.com/watch?v=6MGRkUlFZws

9. Otwórz podręcznik na stronie 91. Posłuchaj nagrania udostępnionego
przeze mnie na WhatsApp.
Powtarzaj usłyszane słowa i wskazuj je na ilustracji.

Spójrz na zadanie 2 str.91.
Nazwij pogodę na ilustracji. Powiedz czego brakuje w ciągach pogodowych,
tam gdzie widzisz ?
Zadanie 3 str. 91- posłuchaj rymowanki „Weather”.
10.Ćwiczenia strona 85- wykonaj zadanie 1 i 2.
11.Otwórz zeszyt z języka angielskiego.
How’s the weather today?- Jaka jest dzisiaj pogoda?
Napisz i narysuj w zeszycie.

………………………………………………..
26.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Zeszyt ćwiczeń str. 67 zad. 5. Odszukaj wyrazy z dwuznakiem rz. Napisz je w liniaturze.
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej i ułóż zdania z 5 wyrazami z powyższego ćwiczenia.
Poniżej widzisz KUPONY DLA MAMY  Wydrukuj lub przerysuj je na kartkę. Możesz
również stworzyć swoje kupony według własnego pomysłu. Poproś mamę, aby sobie coś
wybrała i spełnij jej życzenie. W końcu dzisiaj jest DZIEŃ MATKI 

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt ćwiczeń z edukacji matematycznej
Wykonaj zadania 8,9 i 10 ze strony 64

KATECHEZA
„Pan Jezus kocha dzieci”

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!
Przesyłam Wam odcinek nowej katechezy z udziałem waszej ulubionej Meli.
Dziś porozmawiamy o tym : Jak bardzo kocha nas Pan Jezus?
Dlatego z Melą opowiemy wam dzisiaj o temacie:
"Pan Jezus kocha dzieci"
Zapraszamy Was i Waszych bliskich do obejrzenia odcinka w całości oraz zachęcamy do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia z nami w tej katechezie.

Po oglądnięciu katechezy zapraszam do wykonania zadań zaproponowanych w odcinku:
Krok 1
Zapisz temat w zeszycie: "Pan Jezus kocha dzieci
Krok 2
Wykonaj samodzielnie zadania z katechizmu na stronie 136-137.
Przesyłamy link do katechezy na youtube:
https://youtu.be/eriyj8wpPEY
Czekamy z Melą na zdjęcia waszych zadań i na zaległe modlitwy, od dzieci, które jeszcze ich
nie zdawały.
Poza tym pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi.
Przesyłam Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego dnia.
Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych.
Do zobaczenia na następnej katechezie. Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!!
Mela i Pan Marcin Jędorowicz

…………………………………………………
27.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 68.
Zadanie 6/68- Podkreśl wskazane dwuznaki.
Zadanie 7/68- Ułóż wyrazy z podanych sylab.
Zadanie 8/68- Połącz wyrazy z ich zdrobnieniami.

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej i wykonaj obliczenia pieniężne.
Zadanie 11,12,13 strona 65

INFORMATYKA
Edytor grafiki – tekst.
Kochane pierwszaki dziś popracujecie w waszym ulubionym programie Paint. Poznacie nowe
możliwości tego edytora, więc zaczynajmy.

Za pomocą narzędzia Tekst
musisz:

możesz pisać w programie graficznym. Aby to zrobić

1. Na karcie Narzędzia główne kliknij Tekst w grupie Narzędzia.
2. Myszką najedź na ekran i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnij kursor
po ekranie. Powstanie ramka czyli pole tekstowe.
3. Kiedy zobaczysz migający kursor tekstowy, rozpocznij pisanie.
1

2

3

W chwili narysowania pola tekstowego pojawi się karta Narzędzia tekstu, na której możesz
formatować tekst, czyli: pochylać, podkreślać, pogrubiać, możesz też zmienić kolor,
korzystając z palety kolorów.

Pamiętaj aby zmienić coś w wyrazie lub zadaniu najpierw musisz je zaznaczyć.

ZADANIE
W edytorze grafiki narysuj według własnego pomysłu: biedronkę i motyla. Podpisz zwierzątka
skorzystaj z narzędzia Tekst.
Tak może wyglądać wykonane zadanie

Gotową pracę zapisz pod nazwą Tekst i wyślij na maila agnieszka836@vp.pl.
Trzymam kciuki !!!

…………………………………………………
28.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 69.
Zadanie 9/69- Przeczytaj i przepisz tekst. Proszę o przesłanie nagrania czytanego tekstu na
mój numer na WhatsApp.
Zadanie 10/69- Rozwiąż rebusy. Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej i ułóż z tymi
dwoma wyrazami zdania.

Edukacja matematyczna
Powtórzenie z obliczeń zegarowych. Odczytywanie godzin z zegarów.
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 66.
Wykonaj zadanie 14,15,16/66

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir lernen und spielen
ZADANIA DO WYKONANIA

1. Powtórz słownictwo z ostatniej lekcji:

wir lernen - uczymy się
wir rechnen- liczymy
wir lesen ( wijr lejsen) - czytamy
wir schreiben (wijr szrajben)- piszemy
wir malen- malujemy
wir spielen (wijr szpilen)- bawimy się
wir singen (wijr zingen)- śpiewamy
wir turnen- ćwiczymy
blöd- (blyd)- głupie
toll- wspaniałe

2.

3.

4.
5.

Otwórz podręcznik na str. 65. Odtwórz nagranie Lektion 8, track 19:
Posłuchaj raz jeszcze i powtarzaj.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni
Otwórz podręcznik na str. 65. Odtwórz nagranie Lektion 8, track 20:
Posłuchaj rapu i powtarzaj.Spróbuj przeczytać samodzielnie:)
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni
Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 65 i wykonaj zadanie.
Poproś kogoś z dorosłych (jeśli potrafisz zrób to sam) o skopiowanie linku i
wklejenie w przeglądarkę. Wpisz swoje imię i zagraj raz jeszcze.
https://quizizz.com/join?gc=4235839
Nowy quiz:
https://quizizz.com/join?gc=8132406
W razie pytań proszę pisać na mój numer Whatsapp.

6.

Dla chętnych. Posłuchaj.
Linki:
https://youtu.be/zfWW1yWMOLw
https://youtu.be/z77WaSDAjfE
https://youtu.be/iCkOdRI03Gc

W-F
25.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przepisy gry i technika w minipiłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. ABC!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Podstawowe przepisy gry w minipiłkę nożną:
- boisko do gry ma kształt prostokąta
- drużyna liczy 5 zawodników (4 zawodników + 1 bramkarz)
- zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek
- tylko bramkarz może dotknąć i chwycić piłkę rękoma w swoim polu karnym
- bramkarz nie może jedynie dotknąć ani chwycić piłki rękoma po podaniu piłki nogą od
swojego zawodnika
- nie wolno przeciwnika kopać, pchać, szarpać itp.
- sędzia ma 2 kartki - żółtą i czerwoną
- żółta kartka to napomnienie (zawodnik może grać dalej)
- czerwona kartka to wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
☻ Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego

w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Technika w piłce nożnej:
1. Ogólna
2. Ukierunkowana
3. Specjalna
Podstawowe elementy techniki specjalnej w piłce nożnej:
1. Prowadzenie piłki
2. Uderzenie piłki
3. Przyjęcie piłki
4. Zwód
5. Gra ciałem
6. Drybling
7. Odbiór piłki przeciwnikowi
8. Wślizg
9. Wrzut piłki z autu
10. Technika gry bramkarza
Proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź przy każdym z poniższych pytań.
Można wydrukować poniższe pytania i zaznaczyć w kółeczko właściwą odpowiedź lub
napisać na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 A
1. Jaki kształt ma boisko?
A) Koło
B) Trójkąt
C) Prostokąt
2. Do czego strzelają zawodnicy?
A) Kosz
B) Bramka
C) Tarcza
3. Kto może dotknąć i chwycić piłkę rękoma w swoim polu karnym?
A) Bramkarz
B) Każdy zawodnik
C) Nikt nie może
4. Jakiego koloru są kartki sędziego?
A) Żółty i czerwony
B) Biały i czarny
C) Zielony i czerwony
5. Czy wolno kopać, pchać i szarpać przeciwnika?
A) Tak
B) Nie
C) Czasami

6. Co zaliczamy do elementów techniki specjalnej?
A) Rękawice bramkarskie
B) Koszulka i spodenki
C) Prowadzenie piłki
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do piątku włącznie (29.05.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

27.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Podanie i przyjęcie piłki w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Podanie i przyjęcie piłki
https://www.youtube.com/watch?v=hVOSpyJM3SA
2) Ćwicz jak powyżej:
☻ z drugą osobą
lub
☻ ze ścianą lub murem
3) Kliknij poniżej i ćwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=jsGpL3YW1xI
https://www.youtube.com/watch?v=iAYraxzl9FQ
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

29.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem nietypowym – ręcznik”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4

………………………………………………………
29.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Powtarzamy wiadomości o części mowy: RZECZOWNIK.
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej i wykonaj poniższe zadania.
Zadanie 1.
Rozejrzyj się po pokoju, w którym odrabiasz teraz zadanie. Znajdź 5 nazw rzeczy i je zapisz
w zeszycie.
Zadanie 2.
Wypisz członków swojej rodziny ( ludzi) i ułóż z nimi zdania.
Zadanie 3.
Wypisz 5 nazw zwierząt. Podkreśl kredką nazwę zwierzęcia, które lubisz najbardziej.
Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej.
Rozwiąż poniższe zadanie tekstowe.
Mama poszła do sklepu po napoje. Kupiła 3 butelki wody mineralnej. Każda z nich
mieściła po 2 litry. Zakupiła również 2 butelki coca-coli, które miały pojemność 1 litra.
Pytanie 1.
Ile butelek miała mama?
Pytanie 2.
Ile litrów napojów mama kupiła?
Pamiętaj o zapisaniu odpowiedzi pod rozwiązaniami!

MUZYKA
Witajcie kochane dzieci
niedługo wasze święto, więc tym razem muzyczne zabawy 





znacie już nazwy wielu instrumentów, otwórzcie ten link i spróbujcie dopasować nazwę
do obrazka https://wordwall.net/pl/resource/1077342/muzyka/jaki-instrument
zabawa w pociąg: musicie kliknąć w balon z odpowiednim instrumentem, żeby ten
mógł wpaść do podpisanego wagonika
https://wordwall.net/pl/resource/2095278/muzyka/dopasuj-instrument-do-jego-nazwy
pamiętacie jak wygląda ćwierćnuta, sprawdźcie w zeszycie. Polowanie na krety- musicie
klikać tylko w krety, które mają ćwierćnuty, ciekawe, który poziom osiągniecie….
https://wordwall.net/pl/resource/1105018/muzyka/%c4%87wier%c4%87nutki

Miłej zabawy i

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO z okazji zbliżającego się Dnia
Dziecka

pozdrawiam

……………………………………………………..
(18.05 - 22.05)
18.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Wiesz już, że RZECZOWNIK nazywa ludzi, zwierzęta, zjawiska, rzeczy, uczucia i rośliny.
Dla utrwalenia wiadomości kliknij w poniższy link i obejrzyj filmik dokładnie czytając każdy
slajd 
https://www.youtube.com/watch?v=7n9mg9avb3s
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej. Wykonaj poniższe polecenia:

Zadanie 1.
Zapisz po przecinku 10 rzeczowników.
Zadanie 2.
Zapisz 5 zdań związanych z wiosną. Proszę, abyś w każdym zdaniu użył rzeczownika.
PAMIĘTAJ, ŻE ZDANIE ROZPOCZYNAMY WIELKĄ LITERĄ I KOŃCZYMY
KROPKĄ!

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej. Wykonaj poniższe obliczenia.
7+5=

12 + 4 =

13 + 7 =

10 + 9 =

16 + 1 =

11 + 5 =

15 + 3 =

5+9=

9+9=

1 + 15 =

12 – 4 =

17 – 5 =

20 – 10 =

18- 4 =

11 -7 =

19 – 8 =

14 – 10 =

16 – 12 =

5 -2 =
12 – 8 =

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Motyl w chmurach ”
Przygotuj: niebieską kartkę a4 oraz kolorowy papier.
Z powyższych materiałów wykonaj motyla w otoczeniu chmur
Poniżej masz przykładową pracę. Nie musisz robić tak samo, możesz się wykazać swoim
pomysłem 

JĘZYK ANGIELSKI
12.Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: On the table .
on ( on)- na
table ( tejbl)- stół
on the table ( on de tejbl)- na stole
spoon ( spun)- łyżka
plate (plejt)- talerz
fork ( fork)- widelec

cup ( kap)- kubek
knife ( najf)- nóż
bowl ( bołl)- miska
Naucz się tych słówek ( przydadzą Ci się, kiedy odwiedzisz jakąś
restaurację w innym kraju) 
13.Otwórz podręcznik na stronie 90. Posłuchaj nagrania udostępnionego
przeze mnie na WhatsApp.
Powtarzaj usłyszane słowa i wskazuj je na ilustracji.
Spójrz na zadanie 2 str.90.
Nazwij ponumerowane cienie sztućców i naczyń.
Zadanie 3 str. 89- posłuchaj rymowanki „On the table”.
14.Ćwiczenia strona 84- wykonaj zadanie 1 i 2.
15.Otwórz zeszyt z języka angielskiego.
Paint your dream cup. – Narysuj swój wymarzony kubek i podpisz CUP.

…………………………………………………….
19.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
19.05.2020 (WTOREK)
Edukacja polonistyczna
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej. Wykonaj poniższe polecenie.
Napisz kilka zdań na temat: Co robisz w domu, aby zabić nudę?

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej.
Rozwiąż poniższe zadanie tekstowe:
Ala miała dwie butelki soku malinowego. Jedna miała 2 litry, a druga 1 litr. Grześ miał 1
duży pojemnik z wodą, w którym mieściło się aż 5 litrów.
Ile Ala i Grześ mieli pojemników?
Ile litrów mogą pomieścić butelki Ali i pojemnik Grzesia?
Rozwiąż zadania i napisz odpowiedzi.

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa I z dnia 19.05.2020

„Kochamy naszych rodziców”.

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!
Przesyłam Wam odcinek katechezy z udziałem waszej ulubionej Meli.
Dziś porozmawiamy o najważniejszych osobach w waszym życiu - czyli o waszych
rodzicach.
Dlatego z Melą opowiemy wam dzisiaj o temacie: „Kochamy naszych rodziców”.
Zapraszamy Was i Waszych najbliższych do obejrzenia odcinka w całości oraz zachęcam do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia ze sobą i waszymi bliskimi .
Po oglądnięciu katechezy zapraszam do wykonania zadań zaproponowanych w odcinku:
Krok 1 Zapisz temat w zeszycie: „Kochamy naszych rodziców”.
Krok 2 Wykonaj samodzielnie zadania z katechizmu na stronie 131.
Krok 3 Podziękuj twoim rodzicom i powiedz im, że ich kochasz.
Czekamy z Melą na zdjęcia waszych zadań. Pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i siedźcie
w domu z waszymi bliskimi. Przesyłam Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego majowego
weekendu.

Odsyłam do linku z filmikiem:
https://youtu.be/pQ9z9El6ftM

Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych. Do zobaczenia na następnej katechezie.
Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!!
Mela i Pan Marcin Jędorowicz

PROJEKT (przyroda)
1. OD KWIATU DO OWOCU
2. ROLA PSZCZÓŁ W PRZYRODZIE
3. KARTY PRACY
Ad.1.
Na poniższej ilustracji widzisz jak wygląda proces powstania owocu, które możemy spożyć. Kliknij w
poniższy link, a dowiesz się o wiele więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=pcMM8SiOIDg

Ad.2.

ROLA PSZCZÓŁ W PRZYRODZIE

Z poprzedniego filmiku wiesz już, że pszczoły to jedne z owadów, które zapylają kwiaty.
Kliknij w poniższe linki do filmów, aby dowiedzieć się jak wiele zawdzięczamy pszczołom.
Słuchaj i oglądaj uważnie, informacje są niezbędne do wykonania kart pracy 

https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg

Ad.3.
WYKONAJ KARTY PRACY

1. Co pojawia się na miejscach kwiatów, gdy opadną?
a) Liście
b) Pąki
c) Owoce

2. W jakim miesiącu zaczynają pojawiać się pierwsze
liście i pąki kwiatów?
……………………………………………………………………………………
………………………………
3. Z czego składa się kwiat? Ułóż wyrazy z rozsypanki.
 ipręcki ………………………………………………………….
 pikusł

 tikałp

……………………………………………………………

……………………………………………………….

4. Czym kwiaty wabią owady i ptaki?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………….

5. Kto zapyla jabłonie?
a) świerszcze
b) pszczoły
c) muchy
6. Jaką porą roku owoce osiągają pełną dojrzałość?

…………………………………………………………………….
7. Jak nazywamy rośliny, które nie są zapylane ani przez
owady, ani przez ptaki?
……………………………………………………………………………………
……..
8. Wymień kilka roślin wiatropylnych.
*
*
*
9. Jak długo żyje pszczoła?
a) 10 dni
b) 1 rok
c) 40 dni
d) 3 miesiące
10. Czy pszczoły chronią ule przed intruzami? TAK/ NIE
11. Czy pszczoła zbiera tylko nektar? Jeśli wiesz co
jeszcze to wypisz.
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................

12. Jak długo pszczela rodzina pracuje na 1 kg miodu?
a) 1 godzina
b) 1 dzień
c) 1 miesiąc

13. Co robią trutnie?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………
14. Kto jest najważniejszy i największy w ulu?
a) pszczoła robotnica
b) pszczoła królowa
c) truteń
15. Co robią pszczoły robotnice?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………

16. Co to jest warroza?
a) lekarstwo dla pszczół

b) witaminy
c) choroba pszczół

……………………………………………………….
20.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 65. Wykonaj zadanie 1 i 2.
Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej i wykonaj obliczenia:
15 + 5 =
16 + 4 =

15 – 5 =
17 + 3 =

5+5=
14 + 6 =

5 – 5=
12 + 8 =

5+0=
20 – 0 =

INFORMATYKA
Temat: Powtarzamy i ćwiczymy.
Przepisz poniższą rymowankę. Ma wyglądać identycznie jak ta poniżej. Zastosuj
wszystkie poznane ozdobniki i kolory czcionek. Zapisz pracę pod nazwą
Rymowanka i wyślij na maila agnieszka836@vp.pl. Powodzenia!!!

Sio zarazki
Sio zarazki z moich dłoni.
Zaraz mydło was przegoni.
Mycia rączek znam zalety
tuż po wyjściu z toalety.
Przed jedzeniem również sam
ręce wkładam wprost pod kran,
by obiadek smaczny był
i bym zawsze w zdrowiu żył.

……………………………………………………….
21.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik z edukacji polonistycznej na stronie 69.
Naucz się pięknie i precyzyjnie czytać tekst „Notatka”. Poproś rodzica o nagranie kiedy
czytasz i przesłanie mi nagrania na WhatsApp. 
Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 62.
Wykonaj zadanie 1,2 i 3.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir lernen und spielen
ZADANIA DO WYKONANIA

1. Powtórz nazwy zwierząt
2. Pod tym adresem znajdziecie wymowę słownictwa. Posłuchaj i powtarzaj:
https://youtu.be/xgdaQGaxKVI
https://youtu.be/IY2jj0tGaYc
3.
Otwórz zeszyt, zapisz i naucz się słówek:

Lektion
Thema: Wir lernen und spielen
wir lernen - uczymy się
wir rechnen- liczymy
wir lesen ( wijr lejsen) - czytamy
wir schreiben (wijr szrajben)- piszemy
wir malen- malujemy
wir spielen (wijr szpilen)- bawimy się
wir singen (wijr zingen)- śpiewamy

wir turnen- ćwiczymy
blöd- (blyd)- głupie
toll- wspaniałe
4.

Otwórz podręcznik na str. 64. Odtwórz nagranie Lektion 8, track 18:
Posłuchaj, powtarzaj i wskaż odpowiedni rysunek.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni

5.

Otwórz podręcznik na str. 65. Odtwórz nagranie Lektion 8, track 19:
Posłuchaj i powtarzaj.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni
Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 64 i wykonaj zadanie.

6.
7.

Poproś kogoś z dorosłych (jeśli potrafisz zrób to sam) o skopiowanie linku i
wklejenie w przeglądarkę. Wpisz swoje imię i zagraj.
https://quizizz.com/join?gc=9692677
W razie pytań proszę pisać na mój numer Whatsapp.

W-F
18.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w minipiłkę nożną”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podstawowe przepisy gry w minipiłkę nożną:
☻ boisko do gry ma kształt prostokąta
☻ drużyna liczy 5 zawodników (4 zawodników + 1 bramkarz)
☻ zawodnicy strzelają do jednej z dwóch bramek
☻ tylko bramkarz może dotknąć i chwycić piłkę rękoma w swoim polu karnym
☻ bramkarz nie może jedynie dotknąć ani chwycić piłki rękoma po podaniu piłki nogą od
swojego zawodnika
☻ nie wolno przeciwnika kopać, pchać, szarpać itp.
☻ sędzia ma 2 kartki - żółtą i czerwoną
☻ żółta kartka to napomnienie (zawodnik może grać dalej)
☻ czerwona kartka to wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
2) Kliknij poniżej i zobacz: Reprezentacja Polski – Droga do EURO 2020 (dla chętnych):
https://www.youtube.com/watch?v=VKeJorzJXVA
3) Kliknij poniżej i ćwicz:
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9X-8wBlZI

4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

20.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Technika w piłce nożnej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Technika w piłce nożnej:
4.Ogólna
5.Ukierunkowana
6.Specjalna
Podstawowe elementy techniki specjalnej w piłce nożnej:
1. Prowadzenie piłki
2. Uderzenie piłki
3. Przyjęcie piłki
4. Zwód
5. Gra ciałem
6. Drybling
7. Odbiór piłki przeciwnikowi
8. Wślizg
9. Wrzut piłki z autu
10. Technika gry bramkarza
2) Kliknij poniżej i wykonaj ćwiczenia na czucie piłki:
https://www.youtube.com/watch?v=0qGg1wwp5ng
https://www.youtube.com/watch?v=kll7GunTW7Q
3) Kliknij poniżej i ćwicz (dla chętnych):
https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA
4) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

☺

22.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Prowadzenie piłki w piłce nożnej”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Prowadzenie piłki po linii prostej i łamanej
https://www.youtube.com/watch?v=V8vtTm8U_vs
☻ Prowadzenie piłki slalomem
https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM
https://www.youtube.com/watch?v=G7XUgvtoC84
https://www.youtube.com/watch?v=3e4LdI2ubyc
https://www.youtube.com/watch?v=O0j2cjz1e_c
https://www.youtube.com/watch?v=EFsc_lp-pFw
☻ Prowadzenie piłki ze strzałem na bramkę
https://www.youtube.com/watch?v=klZeF5drwvI
2) Ćwicz jak powyżej:
☻ zamiast pachołków można użyć klocki, pluszaki itp.
☻ można ćwiczyć slalom bez strzału na bramkę

☺

3) Jeżeli masz możliwość to zagraj w piłkę nożną

…………………………………………………………..
22.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej.
Dokończ zdania:
Lubię wiosnę, bo ….
Wiosna zaczyna się …
Gdy pójdę wiosną na spacer do parku zobaczę ….
Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej.
Rozwiąż poniższe zadanie tekstowe.

Jest dziś bardzo słonecznie i ciepło. Kasia ma w portfelu 20 złotych. Postanowiła pójść
do sklepu i kupić sobie i swoim rodzicom lody. Mama uwielbiała lody waniliowe, tatoczekoladowe, a dla Kasi najsmaczniejsze były truskawkowe. Poniżej masz wypisane
ceny lodów.
LODY TRUSKAWKOWE- 5 złotych
LODY WANILIOWE- 4 złote
LODY CZEKOLADOWE- 6 złotych

Pytanie 1.
Ile Kasia zapłaci za lody dla siebie i dla rodziców?

Pytanie 2.
Ile reszty z 20 złotych zostanie Kasi na kolejne zakupy?
Rozwiąż zadania i odpowiedz na pytania.

MUZYKA
Witajcie kochane dzieci
dziękuję wam, rodzicom i opiekunom za przesłane już zadania, jeszcze nie wszystkim udało
się to zrobić, ale mam nadzieję, że dacie radę i dostanę je niebawem.


na początek poruszajcie się proszę w rytm piosenki Duży i mały skok
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M



Dziś zapraszam na śmieszny koncert. Zagra orkiestra czyli zespół osób grających na różnych
instrumentach a prowadzić ich będzie dyrygent. Specjalną pałeczką czyli batutą będzie
pokazywał kto i jak ma grać. Dyrygent wyjątkowo będzie ubrany w roboczy biały strój,



ale rozpoznacie go po batucie – czyli pałeczce. Na samym początku pojawi się dziwna
postać….. https://www.youtube.com/watch?v=bUmYN7NDKkc
Zad.1 Narysujcie proszę dyrygenta z batutą albo instrument, który podoba się wam
najbardziej. Napiszcie nazwę instrumentu lub podpiszcie batutę i dyrygenta. Miłego
oglądania
Czekam na 1 zad. (tel.606497415)
i pozdrawiam

……………………………………………………….

(11.05 - 15.05)
11.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 26-27. Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz co widzisz.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:
- Gdzie mieszka i pracuje wujek Mikołaja?
-Co robi się w stoczni?
- Dlaczego chłopiec lubi odwiedzać stocznię?
- Co mógłby udźwignąć dźwig?
-Dokąd jedzie Jadzia z dziadkiem?
- Czym będzie zajmował się dziadek?
- Czego boi się Jadzia?
- Jak nazywamy osobę, która podróżuje środkami komunikacji miejskiej? ( pasażer)
Odwróć kartkę na kolejną stronę ( 28-29). Przyjrzyj się dużej ilustracji i mniejszym
obrazkom. Wykonaj poniższe zadania :1, 2 ,3.
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej.
Na środku kartki napisz dwuznak dź i Dź. Otocz te dwuznaki niebieską pętlą, bo to
spółgłoski. Pod spodem napisz linijkę dź i linijkę Dź. Następnie wymyśl 5 wyrazów z tym
dwuznakiem i zapisz je poniżej.
Zrób te same polecenia co wcześniej, tym razem z dwuznakiem dzi i Dzi.
Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na stronie 26-29 i wykonaj zadania 1- 10.

Edukacja matematyczna
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 26-27. Wykonaj obliczenia. Możesz
również zrobić jakieś dodatkowe zadania z matematyki z tyłu ćwiczeń 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

„Pracowita pszczółka ”
Przygotuj: rolkę po papierze toaletowym, żółtą, czarną białą, beżową kartkę, klej i nożyczki.
Z powyższych materiałów wykonaj pszczółkę.
Poniżej masz krok po kroku pokazane jak tą pracę wykonać. 

JĘZYK ANGIELSKI
16.Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Jobs .
job (dżob)- zawód
bus driver ( bas drajwer)- kierowca autobusu
doctor (daktyr)- lekarz
cook ( kuk)- kucharz

teacher ( ticzer)- nauczyciel
vet ( wet)- weterynarz
police oficer ( polis ofiser)- policjant
Naucz się tych słówek 
17.Otwórz podręcznik na stronie 89. Posłuchaj nagrania udostępnionego
przeze mnie na WhatsApp.
Powtarzaj usłyszane słowa i wskazuj je na ilustracji.
Spójrz na zadanie 2 str.89. Znajdź pary. Gdzie pracują te osoby? Otwórz zeszyt
i zapisz odpowiedzi np. 1. – a) vet
jobs
Zadanie 3 str. 89- posłuchaj rymowanki „Jobs”.
18.Ćwiczenia strona 82- wykonaj zadanie 1 i 2.
19.Otwórz zeszyt z języka angielskiego. Pomyśl jaki zawód chciałbyś
wykonywać, gdy dorośniesz. Na nowej kartce w zeszycie zapisz:
I want to be a / an…. ( w miejsce kropek wpisz wymarzony zawód)
Powyższe zdanie znaczy- Chciałbym/Chciałabym być…
Pod zapisem narysuj siebie wykonującego ten zawód, który
wpisałaś/wpisałeś 

…………………………………………………

12.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik z e. polonistycznej na stronie 30-31.
Przeczytaj tekst lub poproś rodzica, aby Ci przeczytał, przyjrzyj się ilustracji. Następnie
odpowiedz na poniższe pytania:
-Ile dzieci miała mama? Ilu synów, a ile córek?
- O czym zapomniały dzieci?
-Co dzieci postanowiły podarować mamie?
-Kto złożył życzenia mamie?
-Kiedy obchodzimy Dzień Matki, a kiedy Dzień Ojca?
Otwórz podręcznik na kolejnej stronie ( 32-33). Przyjrzyj się ilustracjom. Powiedz co widzisz.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 30-31, zad. 1-5).

Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej. Zrób poniższą notatkę.

1 l - 1 litr
1l = 1 litr
Jednostki litr używamy do odmierzania
pojemności
Otwórz podręcznik na stronie 82. Wykonaj zadania 1,2. Zadanie 3 wykonaj w zeszycie z
edukacji matematycznej.
Otwórz ćwiczenia z e. matematycznej na stronie 28-29 i wykonaj zadanie 1,2,3.

KATECHEZA

AutoKatecheza klasa I z dnia 12.05.2020

„Maryja – Królowa Polski”

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!
Przesyłam Wam świeżutki odcinek katechezy z udziałem waszej ulubionej Meli.
Dziś rozwikłamy zagadkę dotycząca Maryi?
Opowiemy wam dzisiaj o temacie: "Maryja – Królowa Polski ". Dlaczego właśnie nazywamy
ją Królową Polski? Choć już jesteśmy pod tym święcie to warto poznać ten tytuł Maryi?
Zapraszamy Was i Waszych najbliższych do obejrzenia odcinka w całości oraz zachęcam do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia ze sobą i waszymi bliskimi .
Po oglądnięciu katechezy zapraszam do wykonania zadań zaproponowanych w odcinku:
Krok 1
Zapisz temat w zeszycie:
"Maryja – Królowa Polski "
Wykonaj samodzielnie zadania z katechizmu na stronie 129.
Czekamy z Melą na zdjęcia waszych zadań.
Podsyłamy link do filmiku:
https://youtu.be/ZmBhulGxNh0
Pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi. Przesyłam
Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego majowego tygodnia.
Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych.
Do zobaczenia na następnej katechezie.
Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!!
Mela i Pan Marcin Jędorowicz

PROJEKT (przyroda)
12.05.2020 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY- projekt
2 godzinny blok tematyczny

4. CO DAJĄ NAM LASY?
5. WARTSWY LASU
6. DRZEWA LIŚCIASTE I IGLASTE
7. KARTY PRACY
Ad.1.
Na poniższych ilustracjach widzisz las. Kliknij w poniższe linki, aby dowiedzieć się po co właściwie jest las.
Jaką ważną rolę pełni w środowisku.
https://www.youtube.com/watch?v=ubqskigmJgU
https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs

Ad.2.

WARSTWY LASU

Na poniższej ilustracji widzisz, że las dzieli się na warstwy. A są to: ściółka, runo leśne, podszyt oraz
drzewa wysokie lub korony drzew.

Tutaj widzisz jakie rośliny występują w poszczególnych warstwach 

Kliknij w poniższy link, a dowiesz się o wiele więcej 
https://www.youtube.com/watch?v=XSS7iGclFZU

Ad.3.
DRZEWA LIŚCIASTE I IGLASTE
Obejrzyj poniższy filmik a dowiesz się czym różnią się drzewa liściaste od iglastych.
https://www.youtube.com/watch?v=78FjNSakyKY

Ad.4. WYKONAJ KARTY PRACY

1. Zaznacz obok zdań PRAWDA/ FAŁSZ







Las nie posiada własnego klimatu. PRAWDA/ FAŁSZ
Las jest źródłem drzewa, grzybów i owoców leśnych.
PRAWDA/ FAŁSZ
Lasy nie hamują pędu wiatru.
PRAWDA/ FAŁSZ
Lasy gromadzą wodę.
PRAWDA/ FAŁSZ
Drzewa nie produkują tlenu i nie oczyszczają powietrza.
PRAWDA/ FAŁSZ
W lesie jest ogromne nasłonecznienie.
PRAWDA/ FAŁSZ

2. Kto opiekuje się i dba o las? Czy tylko on powinien? Odpowiedz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Jakie owoce daje nam leszczyna? Dla kogo są one pożywieniem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kto leczy drzewa? W jaki sposób?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy do każdej warstwy lasu dociera tyle samo światła?
6. Najniższa warstwa w lesie to:
a) Ściółka leśna
b) Runo
c) Podszyt

TAK/ NIE

7. Co znajdziesz w warstwie ŚCIÓŁKA?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jakie zwierzęta żyją w warstwie PODSZYT?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Wymień po 3 przykłady drzew iglastych i liściastych:


DRZEWA LIŚCIASTE: ………………………………

…………………………. ………………………………



DRZEWA IGLASTE: ……………………………….

……………………………

10. Podpisz warstwy lasu.

11. Wykonaj poniższe zadania.

…………………………….

PROJEKT (matematyka)
Wykonaj zadanie 1, podpisz się, napisz datę 12.05.2020 i wyślij zdjęcie. To ostatnie zajęcia
projektowe z matematyki, więc wykonaj test końcowy. Prześlij zdjęcie wykonanego testu.

TEST KOŃCOWY
................................................
imię i nazwisko, DATA

zadanie 1
Oblicz:

9 + 8 = ......

6 + 7 = ......

13 + 4 = ......

5 + 9 = ......

7 + 9 = ......

4 + 8 = ......

4 + 7 = ......

9 + 3 = ......

Zadanie 2
Połącz chmurki z działaniami z odpowiadającym wynikom liczbom na osi
liczbowej.

5

18 –5

10

I

7+8

17 – 7

11

12

13

14

15

16

17

I

I

I

I

I

I

I

5+9

8+8

20 – 3

9+9

18

I

19

20

I

I

12 + 7

zadanie 3
W zagrodzie było 18 zwierząt: 8 krów, 4 owce, a pozostałe zwierzęta to konie.
Ile koni było w zagrodzie?

Obliczenie: ...........................................................................
Odpowiedź: ...........................................................................

zadanie 4
Przedstaw liczbę 20 jako wynik dodawania.

16 + 4

+

+

+

20

+

+

+

+

ZADANIE 5

Na parkingu przed szkołą stało 14 samochodów. Odjechały 4 z nich, ale za
chwilę zaparkowały 3 nowe samochody. Ile samochodów stoi teraz na
parkingu?

Obliczenie: ...........................................................................
Odpowiedź: ...........................................................................

…………………………………………………..

13.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik z edukacji polonistycznej na stronie 34-35. Przyjrzyj się ilustracji i
przeczytaj tekst. ( Proszę o nagrania czytania tekstu na mój numer naWhatsApp)
Odpowiedz na pytania:
-Dla kogo mama przygotowuje śniadanie?
- O co poprosiła Andżelika?
-Dlaczego córka nie dostała do szkoły kanapki z dżemem?
-Co postanowiła dziewczynka?
-Co Andżelika ma zrobić, podczas gdy jej mama będzie przygotowywać śniadanie?
-W jaki sposób powinniśmy spożywać posiłki?
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej:
Na środku kartki napisz dwuznak dż i Dż. Otocz te dwuznaki niebieską pętlą, bo to
spółgłoski. Pod spodem napisz linijkę dż i linijkę Dż. Następnie wymyśl 7 wyrazów z tym
dwuznakiem i zapisz je poniżej.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 32-33, zad. 1-6).
Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1,2,3,4 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 30-31.

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- Podkreślenie.
W edytorze tekstu możesz podkreślać wyrazy lub całe zdania.
Służy do tego przycisk Podkreślenie
Aby podkreślić musisz wykonać kilka czynności:
1. Zaznacz tekst.
2. Kliknij przycisk Podkreślenie.
3. Kliknij białe pole na ekranie monitora, aby zakończyć zmianę wyglądu tekstu.

2

1

3

Podkreślenie możesz wybrać na początku swojej pracy. Wtedy cały czas będziesz pisać
pochylonymi literami. Gdy chcesz wrócić do wcześniejszego kroju czcionki, ponownie zaznacz
pochylony fragment i kliknij ikonę Podkreślenie.
ZADANIE

Kliknij poniżysz link, wykonaj zadanie. Gotowe zadanie wyślij na maila
agnieszka836@vp.pl lub poprzez komunikator WhatsApp.
https://docs.google.com/document/d/1odx4BXvRxLs6DtDhP7npnes9awyT3bwvJanaePZDglA/ed
it?usp=sharing

ZADANIE
Jaś napisał sprawdzian z matematyki. Sprawdź, czy dobrze obliczył.
Poprawnie wykonane działania podkreśl i zmień ich kolor na niebieski a
wynik pogrub np. 5 + 1 = 6.
4+3=7
2+1=2
7–5=2
2+4=6

1+0=2
9 + 1 = 10
9–1=5
8–3=5
2+2=5
9+0=9

………………………………………………………
14.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 36-37. Poproś rodzica by przeczytał Ci tekst z cyklu Listy od
Hani i Henia „Egoista”.
Następnie odpowiedz na poniższe pytania:
-Dlaczego Paulina nie mogła chodzić do szkoły?
-Kto nosił lekcje Paulinie?
-Jaką pracę domową zadała dzieciom pani Jagoda?
-Co mogła czuć Paulina, gdy zwichnęła nogę i musiała zostać w domu?
-Dlaczego dzieci nie chciały zanieść Paulinie lekcji?
- Jak myślisz, dlaczego Paulina się zmieniła, gdy dzieci zaczęły przynosić jej lekcje?
- Jak myślisz, czy słusznie dzieci nie chciały zanieść Paulinie pracy domowej?
-Co można poradzić Paulinie, by dzieci chciały się z nią bawić i spędzać czas?
-Czy wszyscy jesteśmy tak samo ważni?
-Jak myślisz, kiedy można powiedzieć o kimś, że zachowuje się jak egoista?
-A kiedy można powiedzieć o kimś, że nie jest egoistą?
-Jak myślisz, jak można poczuć to, co czuje inna osoba?
- Jak myślisz, kiedy można o kimś powiedzieć, że jest empatyczny?
Odwróć kartkę na kolejną stronę ( 38-39).
Przeczytaj tekst „Mali przedsiębiorcy”. Opowiedz, co dzieje się na ilustracji.
Co i w jakim celu postanowili zorganizować uczniowie?
Przeczytaj wyrazy w zadaniach 1 i 2 na str. 39 zgodnie z poleceniami.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 34-37, zad. 1-7)

Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne i pojemności.

Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 32-33

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Zwierzęta. Die Tiere. Utrwalamy słownictwo. Quiz.
ZADANIA DO WYKONANIA

1. Powtórz kolory i nazwy zwierząt
2. Obejrzyj filmik. Deutsch mit Socke
https://youtu.be/YokH_aTPTfk
1. Jak nazywają się te zwierzęta po niemiecku?

das Tier, die Tiere (das tiir, di tiire)

zwierzę

der Hund

pies

die Katze (di kace)

kot

die Kuh (di kuu)

krowa

das Pferd

koń

das Schwein (das szwajn)

świnia

die Maus (di maus)

mysz

der Hase (der haze)

zając

der Hahn (der Haan)

kogut

der Lowe (der lywe)

lew

der Fisch (der fisz)

ryba

der Vogel (der fołgel)

ptak

der Affe

małpa

das Schaf (das szaf)

owca

der Esel (der ejzel)

osioł

das Krokodil

krokodyl

der Bar (der Ber)

niedźwiedź

die Giraffe

żyrafa

der Elefant

słoń

die Schlange (di szlange)

wąż

Link do słownictwa:
Pod tym adresem znajdziecie wymowę słownictwa
https://youtu.be/xgdaQGaxKVI
https://youtu.be/IY2jj0tGaYc

3.
Poproś kogoś z dorosłych (jeśli potrafisz zrób to sam) o skopiowanie linku który wyśle
na grupę Whatsapp i wklejenie w przeglądarkę. Jeżeli powyższy link nie zadziała spróbuj w ten
sposób:
W przeglądarce wpisz: quizizz.com/join/. Następnie wpisz kod gry podany przeze
mnie. W razie pytań proszę pisać na mój numer Whatsapp.

W-F
11.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przepisy gry i technika w minipiłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. ABC!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Podstawowe przepisy gry w minipiłkę ręczną:
- drużyna liczy 4 zawodników (3 zawodników + 1 bramkarz)
- zawodnik z piłką może wykonać max. 3 kroki
- zawodnik może trzymać piłkę max. 3 sekundy
- nie wolno wyrywać przeciwnikowi piłki z rąk
- w polu bramkowym może przebywać tylko bramkarz drużyny broniącej
- zawodnik może podać do swojego bramkarza tylko wtedy, gdy nie znajduje się on

w polu bramkowym
- zawodnik wykonujący rzut wolny lub rzut karny musi dotykać podłoża, co najmniej
1 stopą (nie wolno rzucać z wyskoku)
- 2 krótkie gwizdki sędziego oznaczają zdobycie bramki
☻ Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego
w czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Podstawowe elementy techniki w piłce ręcznej:
1. Poruszanie się w ataku i w obronie
2. Chwyty
3. Podania
4. Przemieszczanie się z piłką – max. 3 kroki
5. Rzuty
6. Zwody
7. Technika gry bramkarza
Proszę zaznaczyć tylko 1 odpowiedź przy każdym z poniższych pytań.
Można wydrukować poniższe pytania i zaznaczyć w kółeczko właściwą odpowiedź lub
napisać na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 A
1. Ile kroków maksymalnie może wykonać zawodnik z piłką?
A) 1
B) 3
C) 5
2. Ile krótkich gwizdków sędziego oznacza zdobycie bramki?
A) 1
B) 2
C) 3
3. Ile sekund maksymalnie może trzymać zawodnik piłkę?
A) 0
B) Ile tylko chce
C) 3
4. Kto może przebywać w polu bramkowym?
a. Bramkarz
b. Nauczyciel
c. Każdy zawodnik
5. Czy wolno wyrywać przeciwnikowi piłkę z rąk?
a. Tak
b. Nie
c. Czasami
6. Co zaliczamy do elementów techniki?

a. Rzuty
b. Strój
c. Gwizdek
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do piątku włącznie (15.05.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) 15 minut ćwiczeń

☺

☻ z przyjacielem
(pies, kolega, koleżanka, osoba dorosła itp.)
- poniższy film ma tylko służyć pomocą w wymyślaniu własnych ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=gcBql4RmetE
- pamiętaj o bezpieczeństwie i prawidłowej technice wykonywanych ćwiczeń
np. przysiady na pełnych stopach
☻ lub ćwicz samodzielnie
13.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie koordynacji ruchowej przy muzyce – układy taneczne”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=UgElxLvuQx0
☻ https://www.youtube.com/watch?v=QCzeiW2nNV8
☻ https://www.youtube.com/watch?v=OakW4rv_cNw
☻ https://www.youtube.com/watch?v=36-QWe-JeO8
2) Spróbuj utworzyć własny 5-minutowy układ taneczny do ulubionej muzyki
15.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z przyborem nietypowym – papier toaletowy”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI
☻ https://www.youtube.com/watch?v=q_FoJOcCZP0
☻ https://www.youtube.com/watch?v=fJuExtXREmg
☻ https://www.youtube.com/watch?v=SS2Rjpr7Jm4

2) Spróbuj wymyślić, co najmniej 1 inne ćwiczenie z papierem toaletowym

…………………………………………………………
15.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na str. 40-41. Przyjrzyj się ilustracji i powiedz co na niej widzisz.
-Co przedstawia ilustracja?
-Co dzieci przyniosły do klasy?
-Co lubią robić dzieci?
-Jak ty spędzasz wolny czas, co lubisz robić, czym się interesujesz? – ( proszę o nagranie
odpowiedzi dziecka na to pytanie na WhatsApp na mój numer)
- Czy wszyscy uczniowie w Twojej klasie są tacy sami? Co was różni?
Proszę o przeczytanie dzieciom poniższego wiersza „Jesteśmy różni”- A. Frączek i K.Glinka

Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 38-39, zad. 1-5).
Edukacja matematyczna
Dodawanie trzech składników, dopełnianie do dziesiątki. Dodawanie czterech składników w
zakresie 20. Dobieranie par liczb tworzących dziesiątki.
Wykonaj wszystkie zadania w zeszycie ćwiczeń z matematyki stron 34-37 .

MUZYKA
Witajcie kochane dzieci


Na początek otwórzcie ten link
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

i spróbujcie skakać

tak jak pokazują dzieci.







Potraficie już rozpoznać ósemki
i ćwierćnuty
teraz czas na
kolejne wartości. Tym razem będzie to nuta najdłuższa nazywa się cała nuta i
nieco krótsza od niej choć też długa półnuta.
Najpierw zaśpiewacie znaną już piosenkę My właśnie my, potem mała
rozgrzewka, zaczynamy- otwórzcie ten link
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U do 4,58 i zatrzymajcie filmik.
Zad.1 Otwórzcie zeszyt nutowy i zapiszcie w nim 6 całych nut i 6 półnut
(można na pięciolinii albo pomiędzy pięcioliniami jak wam wygodnie)
Włączcie kolejny fragment filmiku od 5min do 6,30 przypomnicie sobie jak
wygląda ćwierćnuta i ósemka.
Na zakończenie zapraszam do zabawy Małe wygibasy! Włączcie ten sam filmik
od 9 minuty Miłej zabawy

Czekam na 1 zad. (tel.606497415)
i pozdrawiam

………………………………………………………...

(04.05 - 08.05)
04.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Na dobre rozpoczęcie dnia kliknij w poniższy link. Posłuchaj i pooglądaj teledysk o Polsce.

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM

Otwórz podręcznik na stronie 14-15. Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz dokąd wybierają się
dzieci przedstawione na tych ilustracjach.
Powiedz w jaki zakątek Polski Ty chciałbyś/chciałabyś pojechać i co zwiedzić?
Powiedz co warto zwiedzić w Naszym kraju.
Kliknij w poniższy link i dokładnie obejrzyj filmik, w którym dowiesz się po co nam się
przydaje mapa i co możemy z niej wyczytać 
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 16-17, zad. 1-5)
Do wykonania zadania 3 przyda Ci się ten link: https://www.youtube.com/watch?v=cL1ak9ctGY
Dobrej zabawy ! 

Edukacja polonistyczna
Rodzicu zadaj dziecku pytania: ( można nagrać dzieci i wysłać mi ich odpowiedzi na te
pytania )
-Gdzie jest Twój dom? Gdzie mieszkasz?
-Jak czujesz się w swoim domu?
- Jak nazywa się wspólny dom wszystkich Polaków?
- Jakie miasto jest stolicą Polski?

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Majowa łąka ”
Na białej kartce A4 wykonaj pracę plastyczną ukazującą widok łąki w maju. Pamiętaj, że
kwitnie teraz wiele kwiatów, więc musi być kolorowo 
Możesz wykorzystać do tego kredki, mazaki, farby, lub wycinanki. Technika jest dowolna.
Poniżej masz przykładową pracę. 

JĘZY ANGIELSKI
Powtarzaj słownictwo związane z nazywaniem kolorów.
green (grin)
blue (blu)
red (red)
yellow (jeloł)
pink (pink)- różowy
orange (orendż)
brown (rałn)
white (łajt)- biały
purple (perpl)
Otwórz zeszyt z j.angielskiego i narysuj w nim wiosenny kwiat SPRING
FLOWER (spring flałer) używając swoich ulubionych kolorów.

20.Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:
Lesson
Topic: Physical actions .
physical actions ( fizikal ekszyns)- czynności fizyczne
shake (szejk)- potrząsać

wave (łejw)- falować, machać
nod ( nod)- skinienie głową, ukłon
cross (kros)- skrzyżować np. nogi
clap (klap)- klaskać
stamp (stamp)- tupać
Naucz się tych słówek 
Proszę zadać dzieciom kilka poleceń, aby je wykonały:
- Stamp your feet! ( Stamp jor fit!)- Tup swoimi nogami!
-Clap your hands! (Klasp jor hends!)- Klaszcz dłońmi!
-Nod your head! (Nod jor hed!)- Skiń głową!
-Cross your legs! (Kros jor legs!)- Skrzyżuj swoje nogi!
-Wave your hands! (Łejw jor hends!)- Pomachaj rękoma!
-Shake your hands! ( Szejk jor hends!)- Potrząśnij rękoma!

21.Otwórz podręcznik na stronie 88. Posłuchaj nagrania udostępnionego
przeze mnie na WhatsApp.
Powtarzaj usłyszane słowa i wskazuj je na ilustracji.
Spójrz na zadanie 2 str.88. Znajdź pary ( kolorowy obrazek + cień). Powiedz
jakie czynności wykonują dziewczynki.
Zadanie 3 str. 88- posłuchaj rymowanki „Clap your hands”- wskazuj usłyszane
słówka.
22.Ćwiczenia strona 82- wykonaj zadanie 1 i 2.

…………………………………………………………
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna

Otwórz podręcznik z e. polonistycznej na stronie 16-17.
Przeczytaj tekst lub poproś rodzica, aby Ci przeczytał, przyjrzyj się ilustracji. Następnie
odpowiedz na poniższe pytania:
- Jak nazywają się bohaterowie opowiadania?
-Kogo Bodzio i Pulpet zobaczyli między trzepakiem, a śmietnikiem?
- O co spierali się chłopcy?
-Do kogo, zdaniem chłopców, należy podwórko, miasto, kraj, Europa, planeta i wszechświat?
- Co sądził kosmita o kłótni chłopców?
-Czy kosmita waszym zdaniem miał rację?
Kliknij w poniższy link. Dowiesz się wielu informacji na temat Unii Europejskiej.
https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw
Posłuchaj również hymnu Unii Europejskiej. To „Oda do radości”- Ludwig van Bethoven:
https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 18-19, zad. 1-4).

Otwórz podręcznik na stronie 18-19. Poproś kogoś o przeczytanie tekstu- Listy od Hani i
Henia „Consuela”. Proszę zadać dzieciom kilka pytań do tekstu:
-Do kogo należał pies, którego Henio spotkał na podwórku?
-Kto będzie uczył się j. hiszpańskiego?
-Co Consuela miała w kieszeni?
-W co Hania i Henio się bawili z Consuelą?
-Dlaczego Consuela nie mówiła po polsku?
- Dlaczego Henio chciał nauczyć się hiszpańskiego, a Hania nie?
-Jak myślisz, jak czuła się Consuela, gdy spotkała Henia?
-Jak myślisz, w jaki sposób można się zaprzyjaźnić się z kimś z innego kraju?
-Czy warto jest się uczyć języków obcych?
-Co może różnić ludzi z innych krajów oprócz języka, którym się posługują?

Edukacja matematyczna
Otwórz podręcznik na stronie 80. Przypomnij sobie nazwy dni tygodnia. Wykonaj w pamięci
zadania 1-7.
Otwórz ćwiczenia z e. matematycznej na stronie 14-15 i wykonaj zadanie 1 oraz 2.

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IA z dnia 05.05.2020

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!
Przesyłam Wam świeżutki odcinek katechezy z udziałem waszej i mojej bohaterki - ulubionej
Meli oraz zaproszonego po raz pierwszy Zbyszka.
Pluszaki opowiedzą Wam dzisiaj o temacie:

"Maj - miesiąc Matki Bożej" Zapraszam Was i Waszych najbliższych do obejrzenia odcinka
w całości oraz zachęcam do wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia ze sobą i waszymi
bliskimi.

Dziś porozmawiamy o tym: Jak ważna może być dla nas Matka Boża?

Zapraszam do wykonania zadań zaproponowanych w odcinku:

Wykonaj samodzielnie zadania z katechizmu na stronach 126 -127.
Pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi. Przesyłam
Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego tygodnia.
Poniżej link do kolejnego odcinka naszej katechezy:

https://youtu.be/XFixNWY-RWc

Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych. Do zobaczenia na następnej katechezie.
Dziękujemy I Pozdrawiamy Wszystkiego dobrego!!! Mela, Zbyszek, i Pan Marcin
Jędorowicz

PROJEKT (przyroda)
05.05.2020 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY- projekt
2 godzinny blok tematyczny

8. KIERUNKI ŚWIATA
9. WIERSZ O KIERUNKACH ŚWIATA
10.
JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ MAPĄ
11.
KARTY PRACY
Ad.1.
Na poniższych ilustracjach widzisz kierunki świata. Na jednym z nich widzisz je w języku polskim, a na
drugim widoczne są oznaczenia w języku angielskim, którymi się posługujemy.

Jak najszybciej zapamiętać oznaczenia literami?
N

W

E

S

Zaczynamy od dołu S- W- N – E

 Siedzi Wrona Na Ekranie 

Obejrzyj poniższy film:
https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio

Ad.2.

WIERSZ O KIERUNKACH ŚWIATA
U góry północ, na dole południe.
Zapamiętaj! To nie jest trudne.
Wschód po prawej, zachód po lewej.
Znajomość kierunków zależy od Ciebie.
Kierunki swoje symbole mają
To pewne literki, które coś oznaczają.
Z angielskich wyrazów są zaczerpnięte
Na całym świecie przez ludzi przyjęte.
N(en) S(es) W(wu) i E to nasi bohaterowie
Chcesz znać kierunki?
Umieść je w głowie!
Naucz się go na pamięć. Poproś rodzica o nagranie i przesłanie recytacji na WhatsApp.

Ad.3.
JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ MAPĄ?
Obejrzyj poniższy filmik a dowiesz się jak należy posługiwać się mapą i kompasem
https://www.youtube.com/watch?v=Pc3mCMVYFQQ
Ad.4. WYKONAJ KARTY PRACY

PROJEKT (matematyka)
Wykonaj poniższe zadania. Podpisz się oraz napisz datę 05.05.2020r. Zrób zdjęcie i wyślij na mój
numer telefonu 608073021.

…………………………………………………….
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Kliknij w poniższy link i zobacz filmik o 7 największych zabytkach w Europie.
https://www.youtube.com/watch?v=tQfzKTb0T3M
Podręcznik str. 20-21. Przyjrzyj się ilustracjom i przeczytaj tekst.
Powiedz jakie budowle widzisz na obrazkach i gdzie one się znajdują. Jak myślisz, dlaczego
te budowle są takie słynne?
Czy w Twojej okolicy są jakieś słynne, ciekawe budowle?
Kto projektuje budynki, budowle?- zawód ARCHITEKT
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 20-21, zad. 1-4).
Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1,2 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 16-17.

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- Kursywa.
Czy wiesz, że aby tekst wyglądał inaczej, można go pochylić?
Służy do tego przycisk Kursywa
Jeżeli chcesz pochylić tekst, musisz wykonać klika czynności:
1. Zaznacz tekst.
2. Kliknij przycisk Kursywa.
3. Kliknij białe pole na ekranie monitora, aby zakończyć zmianę wyglądu tekstu.

2

1

3

Kursywę możesz wybrać na początku swojej pracy. Wtedy cały czas będziesz pisać
pochylonymi literami. Gdy chcesz wrócić do wcześniejszego kroju czcionki, ponownie zaznacz
pochylony fragment i kliknij ikonę Kursywa.
ZADANIE

Kliknij poniżysz link, wykonaj zadanie. Gdy zadanie będzie gotowe kliknij na
plik z lewej strony u góry, następnie na udostępnij i wyślij gotowe zadanie na
mojego maila agnieszka836@vp.pl lub poproś rodziców/wychowawców aby
zrobili zdjęcie i przesłali wykonane zadanie na komunikator WhatsApp.
https://docs.google.com/document/d/1erdA6tzmFi8nJJ4NswlvsECKv9Dtk8OUJTu6W1cbPQ/edit?usp=sharing

………………………………………………………..
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Przeczytaj poniższy wiersz i odpowiedz na pytania:

-Dokąd udała się mama z dzieckiem?
-Co oglądali w muzeum?
-Jakie obrazy podobały się mamie?
-Jaki obraz spodobał się dziecku?
-Czym okazał się obraz?
Otwórz podręcznik na stronie 22-23. Przyjrzyj się ilustracjom i przeczytaj tekst.
Odpowiedz na pytania 1-4.
Nowe słowo, którego możesz nie znać:
eksponat -przedmiot wystawiony do oglądania w muzeum lub na wystawie
Jeśli klikniesz w poniższy link, przeniesiesz się w podróż po muzeum w Zamku Królewskim
w Warszawie:
https://www.youtube.com/watch?v=JamdAHz2KKw

Możesz również zobaczyć jak wykonać papier czerpany:
https://www.youtube.com/watch?v=BgvMAvIWMbQ
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 22-23, zad. 1-3)

Edukacja matematyczna
Powtórzenie- MONETY i BANKNOTY
Wykonaj zadanie 1,2 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 18-19 oraz zadania 1,2,3,4 str.
20-21

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Podsumowanie wiadomości. Rodzina. Quiz.
Uczeń:
- zna nazwy członków rodziny w języku niemieckim.
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Powtórz nazwy członków rodziny
2. Posłuchaj piosenki Guck mal diese Biene da.
Link do piosenki:
https://youtu.be/I1Ns-nVULzA
3.
Poproś kogoś z dorosłych (jeśli potrafisz zrób to sam) o skopiowanie poniższego linku
i wklejenie w przeglądarkę. Przygotowałam dla was quiz o rodzinie, który zawiera 9 pytań
wyboru. Na każdą odpowiedź masz 20 sekund. Spokojnie, quiz należy do bardzo łatwych i
pewnie wspaniale sobie poradzisz. Ten quiz będzie otwarty do wtorku tj.12.05.2020 r, czyli nie
musisz go wykonać dzisiaj. Można go zagrać na każdym urządzeniu, które ma dostęp do
internetu. W razie pytań proszę pisać na mój numer Whatsapp.
Krok 1: Skopiuj link do przeglądarki internetowej.
https://quizizz.com/join?gc=938084
Krok 2. Proszę wpisz swoją nazwę. Proszę abyś wpisał swoje imię, bym mogła zobaczyć,
jak sobie poradziłaś/eś.
Krok 3. Kliknij: Zacznij grę.
Krok 4. Teraz kliknij: Start.
Krok 5. Gdy zaznaczysz już prawidłową odpowiedź. Kliknij poniżej fioletowy napis:
Prześlij.
Krok 6. Poczekaj na kolejne pytanie.
Krok 7. Odpowiedź na wszystkie pytania. Nie martw się, kiedy udzielisz złej odpowiedzi,
ponieważ pod koniec quizu będziesz mógł/mogła ją poprawić.

Jeżeli powyższy link nie zadziała spróbuj w ten sposób:
W przeglądarce wpisz: quizizz.com/join/
Następnie wpisz kod gry: 938084

W-F
04.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Przepisy gry w minipiłkę ręczną”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Podstawowe przepisy gry w minipiłkę ręczną:
☻ drużyna liczy 4 zawodników (3 zawodników + 1 bramkarz)
☻ zawodnik z piłką może wykonać max. 3 kroki
☻ zawodnik może trzymać piłkę max. 3 sekundy
☻ nie wolno wyrywać przeciwnikowi piłki z rąk
☻ w polu bramkowym może przebywać tylko bramkarz drużyny broniącej
☻ zawodnik może podać do swojego bramkarza tylko wtedy, gdy nie znajduje się on
w polu bramkowym
☻ zawodnik wykonujący rzut wolny lub rzut karny musi dotykać podłoża, co najmniej
1 stopą (nie wolno rzucać z wyskoku)
☻ 2 krótkie gwizdki sędziego oznaczają zdobycie bramki
2) Kliknij poniżej i zobacz dramatyczny mecz Polska-Norwegia (dla chętnych)
https://www.youtube.com/watch?v=c1CV8dp4yfs
3) Kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
☻ https://www.youtube.com/watch?v=TI-Thsr9VFA
☻ włącz swoją ulubioną muzykę, wykonaj 10 ulubionych ćwiczeń po 10 razy
06.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Technika w minipiłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Technika to umiejętność ekonomicznego i celowego postępowania ćwiczącego w
czynnościach ruchowych niezbędnych do prowadzenia gry.
Podstawowe elementy techniki w piłce ręcznej:
1. Poruszanie się w ataku i w obronie
2. Chwyty
3. Podania
4. Przemieszczanie się z piłką – max. 3 kroki
5. Rzuty
6. Zwody

7. Technika gry bramkarza
2) Kliknij poniżej i ćwicz
https://www.youtube.com/watch?v=Ft9X-8wBlZI
08.05.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Podania i chwyty piłki w minipiłce ręcznej”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Kliknij poniżej i zobacz prawidłową technikę:
☻ Chwyt piłki
https://www.youtube.com/watch?v=c8WfxtE4Ucs&list=PLtslWZmjdf4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=1
☻ Podania
https://www.youtube.com/watch?v=5Qd2ZA834qc
☻ Technika podań i rzutów
https://www.youtube.com/watch?v=TlRHuxbD61g&list=PLtslWZmjdf4KDZJgUvR_YLd34MJoLge_&index=9
2) Jeżeli masz możliwość to:
☻ ćwicz podania i chwyty piłki (woreczka, kulki z papieru itp.) z drugą osobą
- prawa ręka
- lewa ręka
- rzut w powietrzu
- rzut w kozioł (jak rzucamy piłką)
- na punkty
☻ lub wykonaj ulubione ćwiczenia przez 30 minut przy ulubionej muzyce

……………………………………………………..
08.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na str. 24-25. Przyjrzyj się ilustracji i powiedz co na niej widzisz.
-Powiedz co nie pasuje na tej ilustracji i dlaczego?
-Na co w wielkim mieści muszą zwracać piesi, a na co kierowcy?
-Czy jest jakiś sposób, aby ograniczyć ruch na ulicach w wielkich miastach?

Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 24, zad. 1-3).
Jeśli chcesz, możesz wykonać „Kolaż- Miasto” str. 25.- jest to zadanie dla chętnych.
Edukacja matematyczna
Wykonaj zadania 1,2,3,4 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 22-25 wykorzystując do tego
grę.

MUZYKA
Witajcie kochane dzieci


Na początek otwórzcie ten link
i spróbujcie zaśpiewać
piosenkę na powitanie ”My właśnie my”, a potem wykonajcie parę ćwiczeń na
rozgrzewkę. Będziecie m.in. maszerować w rytmie ćwierćnut i biegać w rytmie
ósemek.
zad.1 narysujcie w zeszycie szlaczek z nutami dwie ósemki i jedna ćwierćnuta:
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo





Otwórzcie ten link i zaśpiewajcie jeszcze raz piosenkę o żabce
https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A i zad.2 narysujcie ją

Czekam na 2 zadania (tel.606497415)
i pozdrawiam

…………………………………………………….
(27.04 - 30.04)
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna

Podejdź do kalendarza w domu. Odpowiedz na pytania:
-Jakimi kolorami oznaczone są dni tygodnia w kalendarzu?
-Jakie dni oznaczane są kolorem czerwonym?
-Dlaczego daty 1 maja i 3 maja są w kalendarzu zaznaczone na czerwono?

Otwórz podręcznik na stronie 3. Przeczytaj tekst lub poproś rodzica, aby przeczytał Ci tekst
Grzegorza Kasdepke „Maraton”. Odpowiedz na poniższe pytania do tekstu:
-Do czego mama porównała wygląd taty na mecie?
-Kiedy przypada Dzień Flagi?
-O jakich innych majowych świętach jest mowa w tym tekście?
Kliknij w poniższy link i dokładnie obejrzyj filmik, który opowiada o majowych świętach:
https://www.youtube.com/watch?v=qA2n8zTpcaU
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 3-4, zad. 1-5)
Edukacja matematyczna
Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej i zrób notatkę, poniżej masz wzór:
Kilometr to miara odległości.
1 km= 1 kilometr

Zajrzyj na stronę 78 w podręczniku. Wykonaj zadania 1,2,3.
Dodawanie trzech składników w zakresie 10.
Otwórz ćwiczenia z edukacji matematycznej na stronie 3-5 i wykonaj zadania 1-5.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Biało- czerwona flaga ”
Wykonaj biało- czerwoną flagę w dowolny sposób. Może to być flaga narysowana na kartce,
może być z wykorzystaniem kolorowego papieru, może to być flaga na patyczku do
szaszłyków- wiem, że masz swój własny pomysł na tę pracę 

JĘZYK ANGIELSKI
Powtarzaj słownictwo związane ze szkołą i przyborami szkolnymi (unit 1).
23.Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:
Lesson
Topic: In the classroom .
in (in)- w
classroom (klasrum)- klasa/ sala lekcyjna
floor (flor)- podłoga
board (bord)- tablica
desk (desk)- biurko/ ławka szkolna
chair (czer)- krzesło
wall (łol)-ściana
door (dor)-drzwi
24.Otwórz podręcznik na stronie 87. Posłuchaj nagrania udostępnionego
przeze mnie na WhatsApp.
Powtarzaj usłyszane słowa i wskazuj je na ilustracji.
Spójrz na zadanie 2 str.87. Widzisz na ilustracji salę lekcyjną. Otwórz swój
zeszyt z języka angielskiego i narysuj swoją klasę. Możesz podpisać
poszczególne przedmioty na swoim rysunku.

Zadanie 3 str. 87- posłuchaj rymowanki „In the classroom”- wskazuj usłyszane
słówka.
25.Ćwiczenia strona 81- wykonaj zadanie 1 i 2.

………………………………………………………
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej.
Na środku zapisz dzwuznak sz, Sz- otocz te litery niebieską pętlą.
Pod spodem napisz w liniaturze linijkę sz i linijkę Sz.
Poniżej wypisz 8 wyrazów z dwuznakiem sz. Podkreśl na niebiesko te dwuznaki w wyrazach.
Otwórz podręcznik na stronie 4-5. Przeczytaj tekst. ( proszę o nagranie czytanego tekstu i
wysłanie na mój nr na WhatsApp). Przyjrzyj się ilustracji, powiedz co widzisz. Następnie
odpowiedz na poniższe pytania:
- Dokąd Pani zabrała klasę Szymka?
-Co budowały dzieci?
-Czego szukał Szymek?
-Co znalazł zamiast gałęzi?
- Jak wyglądała szyszka?
-Co dzieci miały zrobić po zbudowaniu szałasu?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 5-7, zad. 1-6).

Edukacja matematyczna
Kilometr jako miara odległości
Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 6-7 zad. 1 , strony 8-9 zad. 1,2,3.

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IA z dnia 28.04.2020

"Pan Jezus wraca do Ojca"

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice Przesyłam Wam odcinek katechezy z
udziałem waszej i mojej bohaterki- ulubionej Meli.

Zaczynamy temat pt: ""Pan Jezus wraca do Ojca"-( wpisz go o zeszytu).

Zapraszam Was i Waszych najbliższych do obejrzenia go w całości oraz zachęcam do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia ze sobą i waszymi bliskimi .

Dziś porozmawiamy o tym co spotkało uczniów po zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Zapraszam do wykonania zadań zaproponowanych w odcinku:

Wykonaj samodzielnie zadania z katechizmu na stronach 122 i 123. Pamiętajcie o waszym
bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi.
Przesyłam Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego tygodnia. Dużo Zdrówka dla Was i
Waszych najbliższych.

Ps. Do zobaczenia do następnej katechezy.
Dziękuję I Pozdrawiam Wszystkiego dobrego!!!

Pan Marcin Jędorowicz

PROJEKT (matematyka)
Wykonaj zadania na kartce.

Zadanie 1. Uporządkuj miesiące

Maj, luty, marzec, styczeń, grudzień, listopad, lipiec, wrzesień,
czerwiec, sierpień, kwiecień, październik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zadanie 2. Ania urodziła się w lipcu, Tomek urodził się dwa
miesiące wcześniej niż Ania, a Kasia trzy miesiące później niż
Ania. Napisz, w którym miesiącu urodził się Tomek a w którym
Kasia ?

Gotowe zadanie podpisz na dole kartki i napisz datę 28.04.2020r.
Poproś rodziców o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy.

PROJEKT (przyroda)

23.04.2020 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY- projekt
2 godzinny blok tematyczny
12.
PLANETA ZIEMIA
13.
PRZEZ CO PRZESZŁA ZIEMIA ZANIM POJAWILI SIĘ NA
NIEJ LUDZIE?
14.
PLANETA ZIEMIA I JEJ CUDA
15.
KARTY PRACY
Ad.1.
Na poniższych ilustracjach widzisz Ziemię. Jeden obraz przedstawia Ziemię jako kulę z widokiem z kosmosu,
a drugi obraz płaski całego świata.
Pewnie zauważyłaś/eś, że planeta Ziemia składa się z lądów oraz wód, które te lądy otaczają. Kliknij w
poniższy link. Obejrzyj filmik, który przedstawia widok Ziemi z Kosmosu.

https://www.youtube.com/watch?v=yznL59J1m1o
Ad.2.
PRZEZ CO PRZESZŁA PLANETA ZIEMIA ZANIM POJAWILI SIĘ NA NIEJ LUDZIE?
Kliknij w poniższy link. Dowiesz się jak przez co musiała przejść nasza planeta Ziemia, zanim się tutaj
pojawiliśmy i możemy teraz korzystać z jej dóbr.
https://www.youtube.com/watch?v=ClvXMkvhzY0
Ad.3.
PLANETA ZIEMIA I JEJ CUDA
Wiesz, że w różnych zakątkach Ziemi możemy się cieszyć cudami natury.
Mamy piękne oceany, morza, jeziora, stawy, rzeki, strumyki.
Możemy spacerować po pięknych terenach, wspinać się po górach. Chętnie pływamy i pluskamy się w morzu i
innych zbiornikach wodnych. Codziennie patrzymy na piękno świata, które nas otacza.
Kliknij poniższy link i przypomnij sobie to piękno 
https://www.youtube.com/watch?v=IPczhbMMtm4
Ad.4. WYKONAJ KARTY PRACY

…………………………………………………………
29.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Edukacja polonistyczna
Podręcznik str. 6-7. Proszę przeczytać dzieciom „Listy od Hani i Henia- Majowe święta” i
zadać im poniższe pytania:
- Z jakiego powodu Hania nie była w szkole, a jej mama w pracy?
-Jakie święto obchodzimy 1 maja i o czym ma ono przypominać?
-A o czym przypomina święto 3 maja?
-Jakie święta Hania chciała ustanowić ? Jak myślisz, dlaczego właśnie takie?
-Jak myślisz, czy Henio ucieszy się ze świąt ustanowionych przez Hanię?
-Zastanów się i powiedz, po co są święta?
-Jak można spędzić wolny czas w święta?
Otwórz podręcznik na kolejnych stronach (8-9) i przeczytaj samodzielnie dwa teksty.
Odpowiedz na pytania 1,2,3.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 8-11, zad. 1-8).
Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1,2,3,4 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 10-11.

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- Pogrubienie.
W edytorze tekstu Word, jeżeli nie masz takiej możliwości to w edytorze grafiki Paint lub w
Google Dokument wykonaj poniższe zadanie. Na początku zapoznaj się z instrukcją.
Instrukcja
Przycisk pogrubienie

służy do pogrubienie tekstu.

Aby pogrubić tekst, musisz wykonać kilka czynności:
1. Zaznacz tekst.
2. Kliknij przycisk Pogrubienie.
3. Kliknij białe pole na ekranie monitora, aby zakończyć zmianę wyglądu tekstu. Tak jak
na obrazku poniżej

Pogrubienie możesz wybrać na początku swojej pracy. Wtedy cały czas będziesz pisać
pogrubionymi literami. Gdy chcesz wrócić do wcześniejszego kroju czcionki, ponownie
zaznacz pogrubiony fragment i kliknij ikonę Pogrubienie. Aby wyłączyć zaznaczenie, kliknij
białe tło.

Zadanie
Przepisz poniższe wyrazy, odszukaj imiona i wyróżnij je za pomocą przycisku
Pogrubienie. Pozostałe wyrazy zaznacz wybranym przez sienie kolorem.
Przykład: Kasia, sanki

latawiec, OLA, laptop, Lola, tęcza, Kowalczyk, Polska, Żaneta,
FLAGA, Igor, słońce, Adam, tablet, Jakub, ROWER, Jan, Czechy,
Celina, łuk, żarówka, Łukasz, długopis, pączek, Łucja, sieć, MIŚ
Zapisz swoją pracę pod nazwą Pogrubienie. Jeżeli masz taką możliwość poproś
rodziców/wychowawców żeby wysłali Twoją pracę na mojego maila agnieszka836@vp.pl lub
zrobili zdjęcie i przesłali poprzez komunikator WhatsApp.

…………………………………………………………
30.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej.
Na środku zapisz dzwuznak cz, Cz- otocz te litery niebieską pętlą.
Pod spodem napisz w liniaturze linijkę cz i linijkę Cz.
Poniżej wypisz 7 wyrazów z dwuznakiem cz. Podkreśl na niebiesko te dwuznaki w wyrazach.
Otwórz podręcznik na stronie 10-11. Przeczytaj tekst. Przyjrzyj się ilustracji, powiedz co
widzisz. Następnie odpowiedz na poniższe pytania:
- Co uwielbia Czesia?
-Dlaczego dziewczynka tak bardzo lubi czekoladę i jak często chciałaby ją jeść?
-Co uwielbia mama Czesi?
-Co chciałaby robić dziewczynka?
-Jakie są Twoje ulubione słodycze?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 12-15, zad. 1-9)
Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1,2,3,4,5,6 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 12-13.

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Piosenka “Guck mal diese Biene da”
Zadania do wykonania:
1. Posłuchaj i zatańcz
Link do piosenki:
https://youtu.be/I1Ns-nVULzA
Die Biene (di biine- pszczoła)

Tekst piosenki:
"Guck mal diese Biene da"
Refrain:
Guck mal diese Biene da,
Summ, Summ!
Guck mal wie sie fliegt und wie sie tanzt!
Guck mal diese Biene da,
Summ, Summ!
Guck mal wie sie fliegt und wie sie tanzt!
Guck mal diese süße Baby Biene
Sum Sum...
Guck mal diese kleine Kinderbiene
Sum Sum...
Guck mal diese liebe Mama Biene
Sum Sum...
Guck mal diese große Papa Biene
Sum Sum...
Refrain
La lala lalala, La lala lalala, La lala lalala, Sum Sum Sum!
La lala lalala, La lala lalala, La lala lalala, Sum Sum Sum!
Guck mal diese alte Oma Biene
Sum Sum...
Guck mal diese dicke Opa Biene
Sum Sum...
Guck mal diese super schnelle Biene
Sum Sum...
und guck mal da die Königin der Bienen!
Sum Sum...
Bienen sind sehr wichtig und jede Biene zählt!
Bienen sind schön!
Sie sorgen für die Früchte dieser Welt!
Wir wollen sie fliegen und tanzen sehen!
La lala lalala, La lala lalala, La lala lalala, Sum Sum Sum!
La lala lalala, La lala lalala, La lala lalala, Sum Sum Sum!

Viel Spaß :)))))

W-F
„Sprawdzian wiedzy – piramida żywienia, jedz warzywa i owoce, pij wodę,
aktywność fizyczna, fair play”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę. PRAWDA czy FAŁSZ!
Powtórka materiału (dla chętnych):
☻ Piramida żywienia
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
☻ Jedz warzywa i owoce
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
☻ Pij wodę
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY
☻ Aktywność fizyczna
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
☻ Fair play
- sprawiedliwa, uczciwa gra
- przestrzeganie przepisów gry
- odrzucenie korzyści wynikających z błędów sędziego
- odrzucenie różnego rodzaju oszustw sportowych
- godne zachowanie zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki
Proszę napisać przy każdym z poniższych zdań:
P – jeśli zdanie jest prawdziwe (zgodne z prawdą)
albo
F – jeśli zdanie jest fałszywe (niezgodne z prawdą)
Można wydrukować poniższe zdania i zaznaczyć w kratce właściwą odpowiedź lub napisać
na kartce papieru nr pytania a obok właściwą odpowiedź np. 1 P

7.

8.

9.

10.

□
□
□
□

Piramida żywienia zawiera produkty mleczne
Warzywa i owoce nie zawierają witamin i składników mineralnych
Woda to najzdrowszy napój gaszący pragnienie
Dzieci powinny, co najmniej 1 godzinę dziennie bawić się, biegać, skakać

11.

12.

□
□

Fair play to godne zachowanie tylko w wypadku zwycięstwa

Fair play to uczciwa gra

Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedziami i wysłać:
☻ do czwartku włącznie (30.04.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Ćwicz wybierając 1 zestaw ćwiczeń (chętni mogą wykonać 2 zestawy ćwiczeń)
☻ łatwiejszy zestaw ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
☻ trudniejszy zestaw ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=aiMiU6mMLhA
29.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie koordynacji z przyborem nietypowym – koszulka”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
☻ wykonaj ją samodzielnie stosując poznane w ostatnim czasie ćwiczenia
2) Przygotuj koszulkę, kliknij poniżej i ćwicz
☻ https://www.youtube.com/watch?v=F60Y1eElcsY
☻ https://www.youtube.com/watch?v=qHobgNEjrrQ
30.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia w dwójkach”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U
2) Ćwiczenia w dwójkach
https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
3) Rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

…………………………………………………………

(20.04 - 24.04)
20.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie74-75. Wykonaj zadanie 1 i 2 ze strony 74. Następnie przeczytaj tekst
znajdujący się na kolejnej stronie i odpowiedz na poniższe pytania:
-Co to jest kolekcja?
-Co Ty kolekcjonujesz?
-Jak dbasz o swoje kolekcje?
-Skąd pochodzą eksponaty?
-Który eksponat jest dla Ciebie najcenniejszy?
-Co jeszcze można kolekcjonować?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 70-73, zad. 1-9)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
„Żółte mlecze”

Będą Ci potrzebne: rolka po papierze toaletowym, biała kartka a4, nożyczki, farby plakatowe (żółta,
niebieska, zielona), pędzel, liść mlecza.
Potnij brzeg rolki na paski. Pomaluj je żółtą farbą i odbij na białej kartce. (wykonaj tyle kwiatów ile
chcesz). Następnie dorysuj kwiatom łodygi. Pomaluj liść zieloną farbą i odbij je na łodydze. Tło pomaluj
niebieską farbą.
Poniżej masz wzór 

JĘZYK ANGIELSKI
Powtarzaj słownictwo związane ze zwierzętami i z nazwami czynności.

Wykonaj zadania utrwalające i podsumowujące materiał z Unitu 5 od strony 56 do strony 59 w
zeszycie ćwiczeń z języka angielskiego. ( jeśli masz ochotę, możesz pokolorować ilustracje)

26. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Easter .
Easter ( Ister)- Wielkanoc
Easter Egg ( Ister eg)- jajko wielkanocne/ pisanka
Easter rabbit ( Ister rabit)- zając wielkanocny

flower ( flałer)- kwiat
chick (czik)- kurczak
basket (basket)- koszyk
27. Otwórz podręcznik na stronie 82. Posłuchaj nagrania udostępnionego przeze mnie na WhatsApp.
Powtarzaj usłyszane słowa i wskazuj je na ilustracji.
Spójrz na zadanie 2 str.82. Powiedz co widzisz na zdjęciach. (What do you see on the pictures?). Posłuchaj
piosenki- nagranie WhatsApp.
28. Ćwiczenia strona 74- wykonaj zadanie 1 i 2.

………………………………………………………
21.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Proszę przeczytać dzieciom tekst ks. Jana Twardowskiego „Wesołe jajko”- podręcznik str. 76-77 i zadaniu
im poniższych pytań:
-O jakich wielkanocnych symbolach jest mowa w tekście?
-Dlaczego w Wielkanoc życzymy sobie wesołego jajka?
-Jak wygląda wielkanocny baranek?
-Jaki zwyczaj jest opisany w tekście?
-Jakie ozdoby przygotowuje się na Wielkanoc?
-Jak nazywamy jajka ozdabiane różnymi technikami?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 74-76, zad. 1-7).

Edukacja matematyczna
Obliczenia pieniężne
Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 74-75 ( nie trzeba wymyślać podobnego
zadania).

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IA z dnia 21.04.2020

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice w Tygodniu Miłosierdzia !!!
Przesyłam Wam całkiem nowy, nakręcony SPECJALNIE dla was odcinek katechezy z udziałem waszej ulubionej
Meli.
Zaczynamy temat pt:
"Jezu, Ufamy Tobie" (Mela zaproponuje , abyś go zapisał w zeszycie zaraz po oglądnięciu tego filmiku).
Zapraszam Was i Waszych najbliższych do obejrzenia go w całości oraz zachęcam do wspólnego śpiewania,
modlitwy i bycia ze sobą .
Dziś porozmawiamy o Niedzieli Miłosierdzia Bożego, zastanowimy się nad tym, czym jest miłosierdzie?
Zapraszam do wykonania zaproponowanego w odcinku:
Uczyń jakiś dobry uczynek dla swoich bliskich i narysuj go w zeszycie pod tematem.
Czekam na zdjęcie rysunków dzieci.

A też już zobaczcie filmik.
Musicie tylko kliknąć link poniżej , który przeniesie Was do spotkania ze mną. Do zobaczenia!
Link do naszego filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=JqlqxCiyNH8
Pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i siedźcie w domu z waszymi bliskimi.
Przesyłam Wam serdeczne życzenia i życzę dobrego tygodnia. Dużo Zdrówka dla Was i Waszych najbliższych.
Ps. Dziś nie ma zadania w książce. Do zobaczenia do piątku i następnej katechezy.
Dziękuję I Pozdrawiam
Wszystkiego dobrego!!!
Mela i Marcin Jędorowicz

Autokatecheza z dnia 23.04.2020
Klasa 1

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice w czasie radosnym, bo wielkanocnym!!!
Przesyłam Wam kolejny, nakręcony dla was specjalny odcinek katechez.
Zaczynamy temat pt:
"Pan Jezus przychodzi jako Zmartwychwstały Pan " (zapisz go proszę w zeszycie zaraz po oglądnięciu tego
filmiku).

Zapraszam Was i Waszych najbliższych do obejrzenia go w całości oraz zachęcam do wspólnego śpiewania,
modlitwy i bycia ze sobą .

A też już zobaczcie filmik.
Musicie tylko kliknąć link poniżej , który przeniesie Was do spotkania ze mną. Do zobaczenia!

Link do naszego filmiku:
https://youtu.be/fNp7K7QDqJo
Dziś poza tematem nie ma żadnego zadania pisemnego. Solidnie oglądnij te katechezę.
Katecheza w dniu dzisiejszym jest wam zaproponowana w takiej formie i po raz drugi w tym tygodniu z uwagi na
fakt, ze w poprzednim tygodniu nie było żadnej lekcji religii (wskazanie P. Dyrektor ZSP Samborowice, aby została
zrealziowana)
Dziękuję I Pozdrawiam
Marcin Jędorowicz

PROJEKT (matematyka)
1. Przepisz zadania na kartce i wpisz w puste miejsca brakujące liczby.

7+1+
4+
8+1+
2+
3+4+
10 - 1 10 10 - 2 10 10 - 4 -

= 10
+ 2 =1 0
= 10
+ 5 = 10
= 10
=3
-5=2
=4
-3=2
=5

2. Obliczenia i odpowiedź napisz na kartce. W kwiaciarni
stały 3 wazony z kwiatkami. W pierwszym wazonie były

3 kwiaty, w drugim 2, w trzecim 4. Ile kwiatów było w
kwiaciarni?
Obliczenia …………………………………………………..
Odpowiedź- W kwiaciarni
………………………………………………
Gotowe zadanie podpisz na dole kartki i napisz datę 21.04.2020r.
Poproś rodziców o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy.

PROJEKT (przyroda)
21.04.2020 ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY- projekt
2 godzinny blok tematyczny
16.
CIEKAWOSTKI O KOTACH
17.
DLACZEGO KOTY PRZEWRACAJĄ SIĘ NA GRZBIET,
GDY NAS WIDZĄ?
18.
CO JEDZĄ KOTY?
19.
KARTY PRACY.
Ad.1.
Kliknij w poniższy link. Obejrzyj filmik i posłuchać uważnie ciekawostek o kotach. Informacje będą
potrzebne do wykonania kart pracy.
https://www.youtube.com/watch?v=1_LR0-Uh9Rw
Ad.2.
Kliknij w poniższy link. Dowiesz się jak zachowują się koty w różnych okolicznościach i będziesz wiedział, co
kot chce nam przekazać poprzez swoje zachowanie.
https://www.youtube.com/watch?v=lqVd7qt3Vxw

Ad.4. WYKONAJ KARTY PRACY

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi
1. Czy koty były kiedyś groźne? TAK/ NIE
2. Koty miauczą tylko do ludzi.
TAK/ NIE
3. Koty prawie cały czas śpią.
TAK/ NIE
4. Koty się nie myją.
TAK/NIE
5. Koty bardzo lubią słodycze.
TAK/ NIE
6. Mleko jest zdrowe dla kotów. TAK/NIE
7. Koty czasem ignorują polecenia. TAK/NIE
8. Kocie serce bije szybciej niż ludzkie. TAK/ NIE

……………………………………………………..
22.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Podręcznik str. 78-79. Przeczytaj tekst ze strony 79 i odpowiedz na pytania:
- Jak nazywały się święta, które obchodziliśmy w zeszłym tygodniu?
-Jakie potrawy przygotowuje się w twoim domu na święta?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 78-79, zad. 1-4).

Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1,2,3,4,5 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 76-78.

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu – kolor czcionki
W edytorze tekstu Word, jeżeli nie masz takiej możliwości to w edytorze grafiki Paint lub w
Google Dokument wykonaj poniższe zadanie. Na początku zapoznaj się z instrukcją.

Przycisk Kolor czcionki

służy do zmiany koloru liter. Aby zmienić kolor liter

musisz wykonać kilka czynności:
1. Zaznacz tekst. Ustaw kursor na początku lub na końcu wybranego wyrazu lub zdania,
trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przesuwaj kursor, aż zaznaczysz cały
wybrany fragment tekstu.
2. Kliknij strzałkę obok przycisku Kolor czcionki
3. Wybierz odpowiedni kolor.
4. Kliknij białe pole na ekranie, aby zakończyć zmianę koloru. Instrukcja na obrazku
poniżej
Kolor czcionki możesz wybrać zaraz na początku, wtedy cały wyraz lub zdanie będziesz pisać
wybranym kolorem.

Zadania
Kliknij poniżysz link, wykonaj zadania 1 i 2. Gdy zadania będą gotowe kliknij na
plik z lewej strony u góry, następnie na udostępnij i wyślij gotowe zadanie na
mojego maila agnieszka836@vp.pl lub poproś rodziców/wychowawców aby
zrobili zdjęcie i przesłali wykonane zadanie na komunikator WhatsApp. Jeżeli nie
będziesz mógł otworzyć linku poproś rodziców żeby podali mi swojego maila, a
ja prześlę zadanie na ich adres.
https://docs.google.com/document/d/1QhrPil559qeDUzy31GYAT6M5KjBGSA8yJ19a147vtw/edit?usp=sharing

………………………………………………………..
23.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Podręcznik str. 80-81.

Przeczytaj wiersz Władysława Broniewskiego „Śmigus” i odpowiedz na pytania:
- Jak nazywamy drugi dzień Świąt Wielkanocnych i jaki zwyczaj jest związany z tym dniem?
-Co robicie tego dnia?
-Jaka atmosfera panuje wśród dzieci przedstawionych na ilustracji?
-Jakie emocje towarzyszą Wam podczas zabaw śmigusowych?
-O czym należy pamiętać podczas zabaw śmigusowych?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 80-83, zad. 1-9)
Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1,2,3,4,5,6,7 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 79-80.

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Scherz-Zoo. Humor- Labor
Zadania do wykonania:
1. Podręcznik str. 62.
Przeczytaj. Pamiętaj:
a.
Ich bin (Ich byn)- jestem
b.
Das sind meine Schwester und mein Bruder( das synd majne szfester und majn bruder) to jest
moja siostra i mój brat
c.
Das ist meine Familie (das yst majne familje)- to jest moja rodzina
d.
mein Vater (majn fater)- mój tato
e.
meine Oma und mein Opa (majne ołma und majn ołpa) - moja babcia i mój dziadek
f.
meine Mutter (majne muter)- moja mama
2. Podręcznik str. 63.
Posłuchaj nagrania i powtarzaj następnie spróbuj przeczytać samodzielnie
Nowe wyrażenia przepisz do zeszytu i zapamiętaj:
a.
lasst uns spielen (last unz szpilen)- pobawmy się
b.
meine Mutter hat keine Zeit (majne muter hat kajne cajt) - moja mama nie ma czasu
c.
gewonnen- wygrałem, wygrałam
Link do nagrania:
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni

W-F
„Kształtowanie motoryki z wykorzystaniem różnych przyborów”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka w domu
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
2) Deska

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE
3) Jaskółka
https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk
4) Skoczność
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8
5) Ćwiczenia z butelką
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
6) Ćwiczenia z piłką do tenisa
https://www.youtube.com/watch?v=IrbKAybwi2g
7) Zwinność – przejście przez dziurę w kartce
https://www.youtube.com/watch?v=2b8b8BEY_QM
22.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Aktywność fizyczna”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
2) Ćwicz jak poniżej (łatwiejszy zestaw ćwiczeń)
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0
24.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Fair play”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) FAIR PLAY– sprawiedliwa, uczciwa gra.
Postawa FAIR PLAY cechuje się:
☻ przestrzeganiem przepisów gry
☻ odrzuceniem korzyści wynikających z błędów sędziego
☻ odrzuceniem różnego rodzaju oszustw sportowych
☻ godnym zachowaniem zarówno w wypadku zwycięstwa jak i porażki
Zwycięstwo nie jest celem, który należy osiągnąć za wszelką cenę.
https://www.youtube.com/watch?v=Lp65x6uEDlA

https://www.youtube.com/watch?v=n6m4GQfrQMI
2) Ćwicz jak poniżej (trudniejszy zestaw ćwiczeń)
https://www.youtube.com/watch?v=aiMiU6mMLhA

……………………………………………………..
24.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 87-88, zad. 1-6).

Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 8,9,10,11,12,13,14,15 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 81-82.

MUZYKA
Witajcie kochane dzieci, ostatnio poznaliście ćwierćnutę, dziś dowiecie się jak wygląda

ósemka.


Zad.1 Najpierw przepiszcie albo wydrukujcie i wklejcie do zeszytu słowa piosenki:

ŻABKA
1. Była sobie żabka mała re re kum kum re re kum kum,
która mamy nie słuchała re re kum kum BĘC!
Na spacerek wychodziła re re kum kum re re kum kum
innym żabkom się dziwiła re re kum kum BĘC!
2.Ostrzegała ją mamusia re re kum kum, re re kum kum,
by zważała na bociusia re re kum kum BĘC!
Przyszedł bociek niespodzianie re re kum kum re re kum kum,
i zjadł żabkę na śniadanie re re kum kum BĘC!.
3.Z tego taki morał mamy re re kum kum re re kum kum
trzeba zawsze słuchać mamy re re kum kum BĘC!



Otwórzcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A
Piosenka jest troszkę dłuższa, ale nam wystarczą te słowa, które macie w zeszycie.
Spróbujcie ją zaśpiewać razem z nagraniem ( opuszczając przedostatnią zwrotkę)

Ta piosenka składa się z samych ósemek, czyli krótkich szybkich nutek. Tak wygląda ósemka



Zad.2 zapiszcie 4 takie ósemki w zeszycie i wyślijcie zdjęcie.

Tylko na słowie BĘC! jest ćwierćnuta, którą poznaliście wcześniej. Jak słychać ćwierćnuta,
czyli BęC! jest dłuższa od ósemek. Ósemki są szybsze –


włączcie jeszcze raz piosenkę i biegajcie w rytm ósemek a na słowie bęc zatrzymajcie
się.



Zad.3 dla chętnych na 6 i złotą cegiełkę: Nagrajcie piosenkę w swoim wykonaniu
(możecie śpiewać razem z włączonym linkiem do piosenki)

(tel.606497415) Powodzenia

…………………………………………………………
(15.04 - 17.04)
15.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna

Przyjrzyj się powyższym przedmiotom i odpowiedz na pytania:
-Do czego służą przedmioty, które widzisz?
-Jak można je pogrupować? (przedmioty do higieny jamy ustnej, ciała, włosów)
-Wymień nazwy poszczególnych przedmiotów i opowiedz o ich przeznaczeniu.
-Powiedz jak dbasz o codzienną higienę?
-Jak często myjesz ręce, zęby, włosy i całe ciało?
-Dlaczego higiena osobista jest ważna w życiu człowieka?
Proszę o przeczytanie dzieciom wiersza Jana Brzechwy „Natka- szczerbatka” z podręcznika str. 66.
Odpowiedz na pytania 1,2 do tekstu.
Przyjrzyj się ilustracjom w podręczniku na stronie 67 i powiedz, co widzisz.
Odpowiedz na pytania 1,2,3 znajdujące się pod ilustracjami.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 64-65, zad. 1-3)

Edukacja matematyczna
Dodawanie trzech składników w zakresie 20.
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń z edukacji matematycznej ( 1,2 str. 64-65)

INFOTMATYKA
Temat: Edytor tekstu- Alt (prawy) + Shift
W edytorze tekstu Word, jeżeli nie masz takiej możliwości to w edytorze grafiki Paint lub w
Google Dokument wykonaj poniższe zadanie. Na początku zapoznaj się z instrukcją.

Jeżeli chcesz napisać imię Łucja, musisz jednocześnie nacisnąć klawisze Shift + Alt (prawy)
oraz literę L.

Litery, które napiszesz, za pomocą klawiszy Shift + Alt (prawy)

Zadanie
Do każdego zdania wkradły się dwa błędy. Odszukaj je i popraw.
łukasz to miły uczen.
ślimak nosi ze sobą swoj dom.
źrebak to mały kon.

ósemka to moja szczęsliwa liczba.
żaba ma zieloną skorę.
łucja to moja kolezanka z klasy.
Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców żeby wysłali Twoją pracę na mojego maila
agnieszka836@vp.pl lub zrobili zdjęcie i przesłali na WhatsApp.

……………………………………………………..
16.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Proszę przeczytać dzieciom tekst M. Strzałkowskiej- podręcznik str. 68-69 i zadaniu im poniższych pytań:
-Co powinniśmy robić, żeby być zdrowym?
-Jakie czynniki mają wpływ na nasze zdrowie?
-Do czego w wierszu porównano człowieka?
-Co powinniśmy stosować dla naszego zdrowia?
-Co jest paliwem dla ludzkiego organizmu?
-Z jedzenia jakich produktów powinniśmy zrezygnować?
-Od jakich produktów przybywa nam zdrowia?
Przyjrzyj się ilustracji i nazwij produkty, które są zdrowe oraz te, które szkodzą naszemu zdrowiu.
Proszę o przeczytaniu dzieciom tekstu „Dziwna babcia”- str. 70 i zadaniu im kilku pytań:
-Dlaczego Henio nie chciał założyć czapki?
-Jaka pora roku rozpoczynała się tego samego dnia?
-Jak ubrali się koledzy Henia?
-Dlaczego Henio prawdopodobnie nie pójdzie z tatą w sobotę do kina?
- Jak myślisz, czy Henio słusznie był zły na Hanię, kolegów i babcię? Dlaczego?
- Jak myślisz, co babcia Henia miała na myśli, gdy powiedziała, że ma nadzieję iż Henio wyciągnie z tej
historii wnioski?
-Jakie wnioski Henio powinien wyciągnąć z tej historii?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 66-67, zad. 1-5).

Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1,2,3,4 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 66-69.

JĘZYK NIEMIECKI
Zadania do wykonania:
1. Zeszyt ćwiczeń str. 62 i 63.
Przetłumacz podane zwroty i wyrażenia
Zadania dla chętnych:
1. Podręcznik str. 78.
Linki do nagrań (Frohe Ostern)
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-1-podrecznik-wieloletni

W-F
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Sprawdzian wiedzy – przeprowadzenie zbiórki”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Praca na ocenę.
Proszę uporządkować w prawidłowej kolejności poniższe komendy wydawane podczas
zbiórki na początku lekcji i zapisać je na kartce papieru (np. 1, 2, 6, 5, 4, 9, 3, 8, 10, 7).
13. Klasa (lub całość) baczność!
14. Na wprost do raportu patrz!
15. Nie ćwiczący na koniec szeregu! (lub dwuszeregu)
16. Wyrównać! (pokryć i wyrównać jak jest dwuszereg)
17. Spocznij!
18. Klasa (lub całość) baczność!
19. Zbiórka w szeregu przed białą linią! (może być w dwuszeregu lub przed inną linią)
20. Kolejno odlicz! (potem uczniowie głośno odliczają)
21. Spocznij!
22. Panie nauczycielu na stan klasy 10 uczniów, 2 nieobecnych, 1 nie ćwiczący
(są to przykładowe liczby)
Proszę zrobić zdjęcie kartki z odpowiedzią i wysłać:
☻ do piątku włącznie (17.04.2020)
☻ na WhatsApp, Messenger lub MMS-em (Grzegorz Jakosz, tel. 603663482)
2) Kliknij poniżej i ćwicz
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
WYCHOWANIE FIZYCZNE

„Pij wodę”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=6IFZKkybDOY
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub 10 ćwiczeń z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Ćwiczenia przy muzyce”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM
2) Włącz swoją ulubioną muzykę i wykonuj przez 30 minut ulubione ćwiczenia

☺

3) Rozciąganie
https://www.youtube.com/watch?v=zn9M1BADSpw

…………………………………………………………
17.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Podręcznik str. 72-73. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania:

- Czym interesują się dzieci przedstawione w tekstach i na ilustracjach?
-Czym Ty się interesujesz?
- Co robisz w wolnym czasie?
-Co to jest hobby?
-Jak myślisz, czy każdy powinien mieć jakieś hobby?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 68-69, zad. 1-4).

MUZYKA
Klasa I
Kochani uczniowie witajcie po przerwie,
dziękuję wam, rodzicom i opiekunom za przesłane zadania, jeszcze nie wszystkim udało się
je zrobić, ale mam nadzieję, że dacie radę i dostanę je niebawem.






Otwórzcie proszę ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4
Ta piosenka nosi tytuł Przegoń wirusa. Wiecie na pewno, że teraz trzeba bardzo uważać, myć
często ręce a nawet nosić maseczki na twarzy żeby się nie zarazić, przegonić wirusa i w
końcu wrócić do szkoły. Pewnie już niektórzy z was za tym tęsknią.
Włączcie jeszcze raz piosenkę i spróbujcie maszerować w rytm piosenki, potem klaskać i
podskakiwać. Do maszerowania są nam potrzebne ćwierćnuty. Zad.1Narysujcie w zeszycie 4
takie nuty:

Zaśpiewajcie piosenkę razem z nagraniem. Zad.2 narysujcie wirusa, jak według was mógłby
wyglądać? Może ma nogi i ręce, może jest ptakiem albo jakimś innym zwierzątkiem.
Prześlijcie zdjęcie z rysunkiem i narysowanymi nutami.

(tel.606497415) Powodzenia

………………………………………………………
(06.04 - 08.04)
(od 09.04. do 14.04) - przerwa świąteczna
06.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna i przyrodnicza
Proszę o przeczytanie dzieciom zagadek Joanny M.Chmielewskiej z podręcznika str.60.
Rozmowa na temat wyglądu przedstawionych w podręczniku drzew, liści i owoców.
-Podaj nazwy drzew przedstawionych w podręczniku.
-Powiedz jakie drzewa rosną w Twojej okolicy.
-Jaką funkcję w życiu ludzi i zwierząt pełnią drzewa?
Praca leśnika i stolarza. Czy są nam potrzebni? Co oni takiego ważnego robią?
Otwórz zeszyt z edukacji przyrodniczej. Wykonaj taki rysunek jak poniżej i podpisz części drzewa.

Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 56-57, zad. 1,2, 3, 4)

Edukacja matematyczna
Różne sposoby mierzenia długości. Centymetr jako miara długości. Linijka to narzędzie pomagające nam
w odmierzaniu długości danego przedmiotu lub narysowanego odcinka.

Otwórz zeszyt z edukacji matematycznej i zrób notatkę:
Długość mierzymy w centymetrach.
cm- centymetr
mm- milimetr

1 cm to 10 mm

1 cm = 10 mm
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1,2 str.56-57)

PLASTYKA
Potrzebne Ci będą: popcorn lub ryż, klej ( najlepiej magic), zielona kartka, wydrukowany szablon baranka (
załącznik nr 1- znajduje się na samym dole tego dokumentu). Jeżeli nie masz drukarki i możliwości
wydrukowania baranka możesz narysować go sam/a czarnym flamastrem 
Krok 1. Wydrukuj szablon baranka (załącznik nr 1)
Krok 2. Posmaruj miejsce na futerko baranka klejem i naklej w tym miejscu popcorn lub ryż.
Krok 3. Porwij na kawałki zieloną kartkę, przyklej je na kartkę tworząc z nich trawę.
Poniżej masz wzór 

JĘZYK ANGIELSKI
Powtarzaj słownictwo związane ze zwierzętami i z nazwami czynności.

29.Otwórz podręcznik z języka angielskiego na stronie 57. Wysłuchaj nagrania udostępnionego w
komunikatorze WhatsApp.
Słuchając nagrania popatrz na zadanie 2 i wskazuj usłyszane czynności przedstawione na
ilustracjach.
Teraz już sam wskazuj ilustracje a,b,c,d,e,f i powiedz co robią te zwierzęta.

Posłuchaj piosenki ( możesz ją włączyć sam/a na swojej płycie – piosenka nr 31, będzie również
udostępniona do odsłuchania na komunikatorze WhatsApp).

30. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: I can do it!
I ( Aj)- ja
can (ken)- potrafić, umieć
do (du)- robić
it (yt)- to
I can do it! ( Aj ken du yt!)- Potrafię to zrobić!
-Can you… (fly)? [ Ken ju…( flaj)?]- Czy potrafisz… (latać)?
-Yes, I can. ( Jes, Aj ken.)- Tak, potrafię.
-No, I can’t. (Noł, Aj ken’t).- Nie, nie potrafię.
Poniżej zapisz czynności, które ty potrafisz wykonywać.
Np. I can run, jump and climb.
Umiem biegać, skakać i wspinać się.
31. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 55. Wysłuchaj jeszcze raz piosenki „A frog can jump” i
uzupełnij tekst piosenki. Zaznacz w kołeczkach, które z tych czynności umiesz wykonywać.

32. Ćwiczenia strona 79- wklej naklejki w odpowiednie miejsca, napisz nazwy zwierząt w liniaturach.

…………………………………………………………
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Zapisz w zeszycie dwuznaki dz, Dz i otocz je dużą niebieską pętlą.
Zapisz linijkę małego dwuznaku dz i linijkę wielkiego dwuznaku Dz.
Pod spodem napisz 8 wyrazów z dwuznakiem dz. Litera może znajdować się na początku lub w środku.
Następnie podkreśl niebieską kredką wszystkie dwuznaki dz.
Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst str. 62-36.
- Przyjrzyj się ilustracji i opowiedz co się na niej dzieje.
-Wyszukaj w tekście wyrazy, w których występuje dz.
Odpowiedz na pytania do tekstu:
-Co przydarzyło się tacie Kasi?
- Co postanowił zrobić tata?
-O co Kasia poprosiła tatę?
-W jaki sposób dziewczynka chciała wykorzystać uszkodzony dzbanek?
RODZICU! Proszę o nagranie swojego dziecka podczas czytania tekstu ze strony 62 w podręczniku i
przesłanie mi go w komunikatorze WhatsApp ( jest tam możliwość nagrania dźwięku).
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 58-59, zad. 1-5)
Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących porównywania długości przedmiotów.
Otwórz podręcznik na stronie 96-97. Przeanalizuj wszystkie zadania (1,2,3) na tych stronach.
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1-7 str.58-60)

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IA z dnia 07.04.2020
" T r i d u u m P a s c h a l n e p r z e ży wa m w d o mu "

Witam i Pozdrawiam Was Drogie Dzieci i Kochani Rodzice!!!
Przesyłam Wam całkiem nowy nakręcony dla was specjalny odcinek katechezy dotyczący
całego Wielkiego Tygodnia.
Zaczynamy temat pt:
"Triduum Paschalne przeżywam w domu" (zapisz go proszę w zeszycie zaraz po oglądnięciu
tego filmiku).
Zapraszam Was i Waszych najbliższych do obejrzenia go w całości oraz zachęcam do
wspólnego śpiewania, modlitwy i bycia ze sobą .

Dziś porozmawiamy o tym jak przeżyć Czas Wielkiego Postu - Triduum Paschalnego. Będzie
nam towarzyszyć wstydliwa ale jednocześnie rezolutna maskotka Mela.
Zapraszam do wykonania przez Was własnego (projektu) krzyża na Wielki Piątek. (Może być
to rysunek lub wykonany krzyż ze znalezionych wyłącznie przy domu gałązek lub wg
waszego innego pomysłu).
Wierzę, że dacie rade, bo jesteście pomysłowe. Pamiętajcie o waszym bezpieczeństwie i
siedźcie w domu z waszymi bliskimi.
Czekamy na wasze zdjęcia. Prześlijcie zdjęcia z pomocą rodziców ja na Whats appie.
Przesyłam Wam serdeczne życzenia i życzę spokojnych świąt. Dużo Zdrówka dla Was i
Waszych najbliższych.
A też już zobaczcie filmik. Musicie tylko kliknąć link poniżej , który przeniesie Was do
spotkania ze mną. Do zobaczenia!
https://youtu.be/BqAN0QZltmM
Dziękuję I Pozdrawiam
Marcin Jędorowicz

………………………………………………………….
08.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na str. 64-65. Poproś rodzica o przeczytanie tekstu lub zrób to sam.
Odpowiedz na poniższe pytania:
-Na czym polega segregowanie odpadów?
-Co wskazują oznaczenia na pojemnikach?
-Wymień kolory pojemników, które służą do segregowania odpadów.
-Co do nich wrzucamy?
Dowiedz się co to jest KOMPOSTOWNIK.
-Na czym polega recykling?
-Sprawdź swoje otoczenie i pomyśl jakie przedmioty pochodzą z recyklingu.
Proszę włączyć dzieciom bajkę edukacyjną na youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY

Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 60-62, zad. 1-6)
Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych w zakresie 20.
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1-6 str.61-63)

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- Alt (prawy)
W edytorze tekstu Word lub jeżeli nie masz takiej możliwości to w edytorze grafiki Paint
używając opcji tekst znajdującej się w grupie narzędzia ( duża litera A, tak jak
widać na obrazku obok). Przepisz poniższy wiersz. Żeby zrobić literkę: ł, ś, ó,
ż, ą, ę, ć, ń, ś musisz palcem prawej dłoni nacisnąć i przytrzymać klawisz Alt
(z prawej strony klawiatury), a palcem lewej dłoni nacisnąć klawisz z literką,
którą chcesz napisać. Mała instrukcja poniżej. ;-)
Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców żeby wysłali Twoją pracę na mojego maila
agnieszka836@vp.pl lub zrobili zdjęcia i przesłali na WhatsApp.

Wczoraj kury tak gdakały,
nasze jajka oszalały.
Malowały się w paseczki
i w kółeczka i wstążeczki.
Teraz wszystkie krzyczą - hura hura
wesołego ALLELUJA

W-F
06.04.2020

WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA

2) Weź piłkę (jeżeli nie masz piłki to poduszkę lub pluszaka) i kliknij na poniższy link
☻ spróbuj wykonać, co najmniej 10 ćwiczeń (jeżeli dasz radę to wszystkie ćwiczenia☺)
☻ każde ćwiczenie wykonaj po 10 razy
☻ odpocznij ok. 30 sekund po każdym ćwiczeniu
☻ pamiętaj o prawidłowym oddychaniu podczas ćwiczeń
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
07.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Jedz warzywa i owoce”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=ZzYZFbO0CAY
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub 10 ćwiczeń z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
08.04.2020
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Świąteczne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.

2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
lub 10 ćwiczeń z piłką
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!!!

☺

…………………………………………………………

(30.03 - 03.04)
30.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Edukacja polonistyczna
Proszę o przeczytanie dzieciom tekstu z podręcznika „Strach ma wielkie oczy” i zadania im poniższych
pytań ( s.44-45)
Pytania do tekstu:
- Co Hania sobie wyobraziła, gdy usłyszała dźwięk „plask, plask”?
- Co wydawało dźwięk „plask, plask”?
-Kogo Hania chciała uratować wyskakując spod kołdry?
-Dlaczego Hania bała się wyjrzeć spod kołdry?
-Czy Hania wykazała się odwagą, gdy postanowiła uratować Stefanię? Powiedz dlaczego.
- Jak myślisz, co to znaczy, że największy strach mieszka w naszej głowie?
- Czy można się bać? W jakich sytuacjach możemy odczuwać strach?
- Jak myślisz, co znaczy powiedzenie „Strach ma wielkie oczy”?
-Powiedz mi, czy jest coś czego Ty się boisz?
- W jaki sposób możemy pokonać strach?
- Co pozytywnego można powiedzieć komuś, żeby go ośmielić, gdy się boi?
-Zapytaj dziecko, co sprawia, że jest radosne i szczęśliwe 
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 47, zad. 1,2)
Możesz wykonać zadania dodatkowe znajdujące się z tyłu książki.
Edukacja matematyczna
Otwórz podręcznik na stronie 100. Przypomnij sobie nazwy dni tygodnia.
Wykonaj zadania 1,2 w pamięci (ustnie), a zadanie 3 w zeszycie z edukacji matematycznej.
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1,2,3 str.46-47)

PLASTYKA
Edukacja plastyczna
Potrzebne Ci będą: plastelina, niebieska kartka w formacie a4, zielona kartka, czarny flamaster.
Krok 1. Narysuj na niebieskiej kartce 3 tulipany czarnym flamastrem.
Krok 2. Wyklej tulipany plasteliną. Do płatków tulipana, użyj swoich ulubionych kolorów.
Krok 3. Wytnij z zielonej kartki liście tulipana i je przyklej do łodyg.
Poniżej masz wzór 

JĘZYK ANGIELSKI
Powtarzaj słownictwo związane ze zwierzętami.
Dzisiaj rozpoznajemy i nazywamy czynności ruchowe, określamy w jaki sposób potrafią się poruszać
zwierzęta.

33. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: How we move?
How we move ? ( Hał łi mułw?)- Jak się poruszamy?
move (mułw)- ruszać się
walk (łok)- chodzić, spacerować
run (ran)- biegać
climb (klajmb)- wspinać się
jump (dżamp)- skakać
swim (słim)- pływać
fly (flaj)- latać

Naucz się nowego słownictwa. Wiem, że sobie poradzisz 
34. Otwórz podręcznik z języka angielskiego na stronie 56.
Zad.1.- Powiedz mamie/ tacie jakie czynności widzisz na ilustracjach 1-6
Zad.2.- Popatrz na historyjkę obrazkową i powiedz co robi pies.
What does the dog do? Tell and also show the same activities. ( Co robi pies? Powiedz i również
pokaż te same czynności jakie wykonuje piesek.)
35. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń z języka angielskiego na stronie 54.

Niżej zadania dodatkowe z j. angielskiego

…………………………………………………………………

31.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Zapisz w zeszycie litery ż, Ż i otocz je dużą niebieską pętlą.
Zapisz linijkę litery małej ż i linijkę litery wielkiej Ż.
Pod spodem napisz 8 wyrazów z literą ż. Litera może znajdować się na początku, w środku lub na końcu
wyrazu. Następnie podkreśl niebieską kredką wszystkie litery ż.
Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst str. 46-47. Wykonaj zadania 1-5 do tekstu i ilustracji.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 48-49, zad. 1-4)
Edukacja matematyczna
Dodawanie w zakresie 20.
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1,2 str.48-49) oraz ( zad.1,2 str. 50-51)

KATECHEZA
AutoKatecheza klasa IA na dzień 31 marca Wtorek
Witam Drogie Dzieci!!Pozdrawiam Drodzy Rodzice
Sam będąc rodzicem i mając na uwadze wysiłek dzieci i trud pracy zdalnej uprzejmie proszę
w ramach perspektywy przyszłego tygodnia i w miarę Państwa możliwości przesyłam do
wykonania autokatechez i zrobienie mi zdjęcia i przeslanie na what up?
Krok 1 Dzieci zapiszcie w zeszycie temat: „Pan Jezus spotyka się z Maria Magdaleną”temat nr 48 W KSIĄŻCE (podręcznik do nauki religii s. 118)
Krok 2
Rodzice: Zaproście dzieci samodzielnie aby powoli lub z waszą pomocą przeczytały krótki
tekst ze strony 118.
Krok 3. Proszę, aby dzieci wysłuchały krótkiego filmu przedstawiającego spotkanie
Zmartwychwstałego Jezusa z Marią Magdaleną:
Wystarczy, że klikniesz zna ten link:
https://www.youtube.com/watch?v=d3QAW9j8FDM
Krok 4 Po oglądnięciu filmu wykonaj samodzielnie krótkie zadania 1,2 ze strony 119.
KROK 5 Zakończ aktywność modlitwą: Ufam Tobie

..........................................................................................
01.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na str. 48-49. Powiedz, co widzisz na głównej ilustracji oraz co znajduje się na
obrazkach umieszczonych wokół dużej ilustracji. Czy masz pomysł na historyjkę pasującą do tych
ilustracji? Jeśli tak, to opowiedz.
Proszę włączyć dzieciom do wysłuchania lekturę „Jak Wojtek został strażakiem”- Czesław Janczarski na
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg

Otwórz podręcznik na stronie 50. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytanie 1 i 2.
Spójrz na kolejną stronę w podręczniku (51). Zrób zadanie 1 i 2.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 50-51, zad. 1-4)

Edukacja matematyczna
Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie w zakresie 20. Obliczenia pieniężne.
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1,2 str.52-53)

INFORMATYKA
W edytorze grafiki Paint wykonaj rysunek pisanki według własnego pomysłu. Zapisz go pod
nazwą Pisanka. Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców żeby wysłali Twoją pracę na
mojego maila agnieszka836@vp.pl

Moja propozycja

………………………………………………………….
02.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Zapisz w zeszycie litery rz, Rz i otocz je dużą niebieską pętlą.
Zapisz linijkę litery małej rz i linijkę litery wielkiej Rz.
Pod spodem napisz 7 wyrazów z literą rz. Litera może znajdować się na początku, w środku lub na końcu
wyrazu. Następnie podkreśl niebieską kredką wszystkie litery rz.
Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst str. 52-53. Wykonaj zadania 1-5 do tekstu i ilustracji.
Spójrz na stronę 54-55. Przyjrzyj się ilustracji i ją opisz. Wymyśl historyjkę, do której mogłaby pasować ta
ilustracja.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 52-53, zad. 1-5)

Edukacja matematyczna
Ćwiczenia z edukacji matematycznej str. 54- możesz zagrać z rodzicami, rodzeństwem w grę- dla
chętnych. (karty można wykonać samodzielnie, ponieważ nie korzystamy z „Wycinanek”)

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Wiersz: Das ist das Haus…
Zadania do wykonania:
Zeszyt ćwiczeń str. 61
Zadanie dodatkowe:

W-F

Wykonanie niżej podanych ćwiczeń rozłóż sobie na trzy dni.
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Wiosenne porządki. Ćwiczenia ruchowe”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) W ramach zajęć ruchowych posprzątaj swój pokój:
- zrobić porządek (szafa, szuflady, półki, biurko),
- poukładać książki i zabawki,
- pościelić łóżko,
- zetrzeć kurz z mebli,
- odkurzyć podłogę,
- pomóc w innych pracach domowych,
- itp.
2) Jeżeli masz jeszcze siły to ćwicz jak poniżej

☺

☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WYCHOWANIE FIZYCZNE
„Piramida żywienia”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji
https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
2) Ćwicz jak poniżej
☻ Rozgrzewka
https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
☻ Ćwiczenia + gry i zabawy
https://youtu.be/UX6MlFne7OE
☻ Ruletka
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu%C4%87wiczenia
WYCHOWANIE FIZYCZNE

„Głowa do góry. Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę”
UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Zobacz poniższy film i spróbuj wykonać te same ćwiczenia.
☻Jeżeli nie masz takich samych przyborów to zastąp je czymś innym.
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

…………………………………………………………
03.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Otwórz podręcznik na stronie 56-57. Poproś rodzica o przeczytanie wiersza Juliana Tuwima „Dwa wiatry”.
Przyjrzyj się ilustracji i ją opisz. Opowiedz co robiły dwa wiatry i jak się zachowywały.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 54-55, zad. 1-4).
Edukacja przyrodnicza
Otwórz podręcznik na stronie 58.
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania zapisane poniżej:
-Jak należy zachować się w czasie burzy, trąby powietrznej, powodzi?
-Do kogo zwrócisz się o pomoc w niebezpiecznej sytuacji?
EKSPERYMENT
Spójrz na stronę 59 w podręczniku. Przeczytaj informacje na temat hodowli dżdżownic. Spróbuj założyć
swoją własną hodowlę dżdżownic.
Idź do swojego ogrodu i poszukaj dżdżownicy w ziemi, pod kamieniami. Trzymam za Ciebie kciuki, by się
udało 
Otwórz zeszyt z edukacji przyrodniczej i napisz:
Czego dżdżownica potrzebuje do życia?
-……………………..
-……………………..
-………………..
- ………………….
Dowiedz się i napisz w zeszycie co pożytecznego robi dżdżownica.

( pod spodem narysuj dżdżownicę )

Edukacja matematyczna
Wykonaj zadanie 1 w zeszycie ćwiczeń z matematyki str. 55. By wykonać to zadanie, musisz zapoznać się
z zasadami gry zapisanymi na poprzedniej stronie 
Wykonaj zadania załączone poniżej. ( Jeśli nie masz możliwości wydrukowania tego zadania, możesz
przepisać przykłady i wykonać je w zeszycie z edukacji matematycznej.)

MUZYKA
Na ostatnich zajęciach poznaliście nową melodię na flecie Siała baba mak.
Mam nadzieję, że udało się wam ją zagrać. Dziś powtórka:


zagrajcie ją kilka razy, żeby dobrze wyszła. Pamiętajcie trzymamy flet w lewej
ręce a prawą podtrzymujemy go lekko na dole i zawsze zakrywamy kciukiem
górną tylną dziurkę. Dmuchamy lekko i delikatnie( Zad.1 dla chętnych:
zagrajcie tą melodię na flecie, poproście kogoś dorosłego o nagranie i
prześlijcie filmik do mnie).

A teraz otwórzcie ten link i posłuchajcie piosenki. To piosenka o trójkącie , instrumencie, na
którym już pewnie kiedyś graliście. https://www.youtube.com/watch?v=c5bwbMdtGdM


Narysujcie trójkąt, jak on wygląda? Podpowiem, że wisi na sznureczku i potrzebna
jest do grania na nim pałeczka.( zad.2 zróbcie zdjęcie rysunku i prześlijcie)



Spróbujcie nauczyć się 1 zwrotkę i refren tej piosenki (zad.3 dla chętnych czyli
odważnych: proszę zaśpiewać tę piosenkę i poprosić o nagranie kogoś dorosłego a
filmik wysłać do mnie)
Złote cegiełki czekają
(tel.606497415) Powodzenia

………………………………………………………
(25.03 - 28.03)
25.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Edukacja polonistyczna
Zapisz w zeszycie litery ć, Ć i otocz je dużą niebieską pętlą.
Zapisz linijkę litery małej ć i linijkę litery wielkiej Ć.
Pod spodem napisz 6 wyrazów z literą ć. Litera może znajdować się na początku, w środku lub na końcu
wyrazu. Następnie podkreśl niebieską kredką wszystkie litery ć.

Teraz zrób to samo z dwuznakiem ci, Ci na nowej kartce w zeszycie  Wykonaj te same zadania co
poprzednio.
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 38-39. Odpowiedz na pytania 1-6 do tekstu.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 40-41, zad. 1-5)
Edukacja matematyczna
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1-4 str.42-43)

INFORMATYKA
W edytorze grafiki Paint wykonaj podobny rysunek ślimaka. Zapisz go pod nazwą Ślimak.
Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców żeby wysłali Twoją pracę na mojego maila
agnieszka836@vp.pl

………………………………………………………………………………………………………….
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Edukacja polonistyczna
Przeczytaj tekst z podręcznika ( s.40-41)
Obejrzyj i opisz ilustrację z podręcznika.
Powiedz dlaczego należy szanować wodę?
W jaki sposób możemy oszczędzać wodę?
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 42-43, zad. 1-6)
Edukacja matematyczna
Ćwiczenia z edukacji matematycznej ( zad.1 str.44-45)

JĘZYK NIEMIECKI
1. Temat: Utrwalamy słownictwo.
Prosze o powtórzenie słownictwa z zeszytu ćwiczeń str. 46, 47.
2.
Temat: Die Farben sind komplett. Powtórzenie.
Przeczytaj tekst piosenki i jeżeli masz możliwość posłuchaj. Podręcznik str. 45.
3.
Temat: Meine Familie
Przeczytaj tekst piosenki i jeżeli masz możliwość posłuchaj. Podręcznik str. 61.

W- F
Proszę wykonywać ćwiczenia według kolejności podanych niżej linków:
1. https://youtu.be/PAUmNKJNPsA
2. https://youtu.be/UX6MlFne7OE
3. https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wfonline-w-domu-ćwiczenia

……………………………………………………………………………………………………………….
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Edukacja polonistyczna
Proszę o przeczytanie lub włączenie dziecku baśni na youtube pt. „ Śpiąca Królewna”.
Podręcznik ( s.42-43) Popatrz na historyjkę obrazkową. Co wydarzyło się w scenie trzeciej?
Powiedz jak inaczej mogłyby potoczyć się losy królewny.
Otwórz zeszyt z edukacji polonistycznej i zrób notatkę o RZECZOWNIKU zgodnie z podanym poniżej
wzorem:

Pod notatką, od nowej linijki zapisz 10 rzeczowników po przecinku.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej (str. 44-45, zad. 1-4).

Edukacja matematyczna
Poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 w pamięci.
Np. 20- 4=? 17+2=?
19-6=?
12-4=?
11+6=?
15-8=?

20-11=?

13+5=?

MUZYKA
Klasa I
Kochani uczniowie witajcie po przerwie


na początek rozgrzewka- poproście rodziców lub opiekunów albo sami otwórzcie ten
link

https://www.youtube.com/watch?v=Twc7suv_Om0

obejrzyjcie go i "rozprostujcie kości", spróbujcie powtórzyć parę figur.


przypomnijcie sobie melodie Merry na flecie

1232111 I222 I111I
1232111I 22123I
1 to zakryta 1wsza dziurka od góry
2 to zakryte 1wsza i 2ga dziurka od góry
3 to zakryte trzy dziurki od góry.
Przypominam, że trzymamy flet w lewej ręce a prawą podtrzymujemy go lekko na dole i
zawsze zakrywamy kciukiem górną tylną dziurkę. Dmuchamy lekko i delikatnie.


A teraz otwórzcie zeszyt i przepiszcie melodie Siała baba mak

11223X11223X
1122 1122 11223
X to stop czyli zatrzymanie

a potem spróbujcie ją zagrać
Powodzenia

