Klasa II

(22.06 - 26.06)
22.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e pol.
Podręcznik str.56-57 przeczytaj uważnie tekst
karty pracy str.60 cw. 1-ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej
cw. 2- wykonaj zadanie według polecenia
str.61- cw.3- dokończ zdania na swój temat
e.mat.
1 zadanie dodatkowe z końca kart pracy :-)

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Pobaw się w naukowca, obejrzyj filmik o ciekawostkach związanych ze światłem. Chętne
osoby mogą dowolną techniką wykonać tęczę
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/ile-barw-ma-swiatlo

Powodzenia!!!!!

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
e.pol.
Podręcznik str.58 - 59 Przeczytaj uważnie wiersz pt."Ślimak Staś"
karty pracy str.62 cw.1- ułóż wyraz z plątaninki
ćw. 2 z kropką -wypisz nazwy zwierząt a potem zapisz je w liczbie mnogiej
e.mat.
zadania dodatkowe z końca kart pracy a jeżeli już są rozwiązane to utrwalanie tabliczki
mnożenia i dzielenia do 100.

KATECHEZA
……………………………………………………….
24.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.60 przeczytaj uważnie wiersz pt:"Czerwiec"
karty pracy str.64 cw.1 - otocz pętlą nazwę miesiąca zapisz datę
cw. 2- pokoloruj odpowiednie chmurki
str.65 cw. 3 -pokoloruj obrazek zgodnie z kodem

e.mat.
utrwalaj tabliczkę mnożenia i dzielenia

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

Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia we
wrześniu!!!!! Życzę wspaniałych i bezpiecznych
wakacjiiiiii!!! Pani Agnieszka :-)
podpiszcie.

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<<

………………………………………………………
24.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.65- uważnie przeczytaj tekst
e.mat.- utrwalenie tabliczki mnożenia i dzielenia
e.przyrod.
str. 63 cw. 4,5,6
karty pracy str.66 cw. 1-ułóż zdanie z rozsypanych wyrazów
cw.2 ( bez kropki)-odszyfruj i zapisz zdanie
BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!!
WYPOCZYWAJCIE:-)

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

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
„Doskonalenie naturalnych form ruchu: chód, bieg, jazda na rolkach, jazda na
desce, jazda na rowerze”

UWAGA!!!
Podczas ćwiczeń zachowaj BEZPIECZEŃSTWO!!!
1) Wybierz jedną lub kilka z poniższych form ruchu i przez 45 minut spędź aktywnie czas:
☻ chód
☻ bieg
☻ jazda na rolkach
☻ jazda na desce
☻ jazda na rowerze
25.06.2020
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/1FAIpQLSe3vMrliZrn2RnMoxOaW7zbJkvC1HuYCECj0dCJXLBNZ
MBgfA/viewform?fbclid=IwAR14pm5GjtWlOcgUEF71pf1PNMp3yFDpn9mBeiwkmwYYxZP0JfrRPw07-0

15.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e pol.
Podręcznik str.51 przeczytaj uważnie tekst
karty pracy str.54 cw.1-zmień liczbę pojedynczą na mnogą i zapisz zdanie.
cw. 2- wykonaj zadanie według polecenia
cw.3. przeczytaj zdania wstaw odpowiedni znak na końcu każdego z nich i wykonaj dalsze
polecenia
e.mat.
kart pracy str.45 zad.4,5,6-uważnie przeczytaj treść zadań i rozwiąż je

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Dziś chciałabym aby w ramach lekcji plastyki poobserwowałyście piękno otaczającego nas świata i
spróbowały narysować na kartkach dowolną techniką, to , co widzicie w Waszym ogrodzie lub na
łące , czy w lesie. Postarajcie się ,,uchwycić jak najwięcej szczegółów zbliżającego się lata…To już za
kilka dni…Wyślijcie zdjęcie swojej pracy

JĘZYK ANGIELSKI
1. Otwórz podręcznik na stronie 64.

Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp.
Zadanie 1. Wskazuj palcem na ilustracji usłyszane miejsca w
piosence.
Zadanie 2. Wysłuchaj co mówią dzieci, zastanów się które
wypowiedzi pasują do dzieci na rysunkach.

2. Otwórz ćwiczenia na stronie 62. Wykonaj zadanie 1- uzupełnij
tekst piosenki.
Na kolejnej stronie 63 wykonaj zadania 1,2.
3. Otwórz ćwiczenia na stronie 80.
Przyklej naklejki na słówka, które już poznałeś/aś. Następnie
podpisz je 

………………………………………………..
16.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.52 - 53 Przeczytaj uważnie tekst pt."Zwierzęta Australii"
karty pracy str.55 cw.4- wykonaj ćwiczenie według poleceń
ćw. 5-odgadnij jakie wyrazy wpadły do maszyny, zapisz je
e.mat.
str.45 zad.4 uzupełnij tabelę,
zad.5- zamiast kostki możesz sam wymiele dowolne liczby od 1 do 6
zad.6- pomyśl i rozwiąż

KATECHEZA

………………………………………………….
17.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.54- 55 przeczytaj uważnie tekst i wykonaj zadanie 4 z podręcznika
karty pracy str.56 cw.1 (bez kropki)- przejdź labirynt, wykonuj uważnie wszystkie
polecenia,
cw. 2-odszyfruj wiadomość napisaną na papirusie i zapisz ją starannie w zeszycie
e.mat.
karty pracy str.46-zad.1, 2,3,-wykonaj zadania według poleceń,
zad.4 - uważnie przeczytaj treść zadania i rozwiąż je,

INFORMATYKA
Temat: Kodowanie na dywanie
Wykonaj poniższe zadania związane z kodowaniem. Odczytywanie wyrazu zaczynamy od litery z

szarym tłem. Można ją od razu zapisać jako pierwszą, a potem podążamy za strzałkami, by
odczytać pozostałą część wyrazu. Wyślij na maila agnieszka836@vp.pl nazwy zwierząt, które
ukryły się w kodach.. Życzę powodzenia! I przypominam… za niedługo WAKACJE!! 

……………………………………………………
18.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
karty pracy str.57 cw. 3 - uważnie przeczytaj tekst i narysuj drogę do Wyspy Skarbów
str. 58 cw. 1 - wymień przedmioty niezbędne podczas wakacji i zapisz je według kolejności
alfabetycznej
e.mat
karty pracy str.47 zad.6, 7 8 dokładnie wykonaj polecenia do zadań
e.przyrodnicza
podręcznik str 52 zad 1 i zapisz je w zeszycie z przyrody. Spróbuj wykonać zadanie 2
z podręcznika

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wie kommst du zur Schule.
ZADANIA DO WYKONANIA:
Dla chętnych:

1. Otwórz podręcznik na str 72. Posłuchaj wywiadu i powiedz czym dzieci docierają do
szkoły. Nagranie wysłane na grupę Whatsapp.
2. Posłuchaj wywiadu jeszcze raz. Powiedz jakie zalety ma każdy środek transportu.
3. Wykonaj ćwiczenie 1-3. w zeszycie ćwiczeń str. 78 i 79.

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
18.06.2020
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
e.pol.
karty pracy str.58 cw.2 skreśl zdjęcie które nie pasuje i dokończ zdania
str. 59 cw.3 - powtarzamy wiadomości o częściach mowy
cw.4 - ułóż zdania zgodne z ilustracją i zapisz je w zeszycie.
e.mat .zadania dodatkowe z końca kart pracy wybierz 3 dowolne zadania i je wykonaj

MUZYKA
Witajcie,

 dzisiejsza lekcja bez zadań 
 na początek zapraszam na rozgrzewkę ruchową https://youtu.be/Y4lnJz2BTJY
 dziś poznacie nową piosenkę, otwórzcie ten link i posłuchajcie https://youtu.be/sFF-8q1Eek



wydrukujcie i wklejcie tekst do zeszytu (nie musicie;))
Mały człowiek
1. Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele
choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem
choć na wszystko mamy czas tyle zabaw nas czeka
wiemy, że każdy z nas wyrośnie, każdy z nas
na wielkiego, wielkiego na człowieka
ref. bo co może, co może mały człowiek
tak jak ja albo ty
może pani, a może pan podpowie

my zgodzimy się z tym.
2. Na podwórku fajnie jest można sobie pobiegać
można w kapsle pograć też i pochodzić po drzewach
można łapać do swych rąk kolorowe motyle
albo się ukryć tak by nikt nie widział nas
i polecieć do słońca choć na chwilę
ref. bo co może…..
3. Właśnie tyle lat co my mają Bolek i Lolek
a więc może ja lub ty odegramy ich rolę
albo któryś będzie kimś najważniejszym na świecie
będzie miał tyle sił dołoży wszystkich sił
aby były szczęśliwe wszystkie dzieci.


spróbujcie się jej nauczyć, włączając do śpiewania razem z dziećmi na filmiku
powodzenia
pozdrawiam

………………………………………………………..
(08.06 - 10.06)
08.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e pol.
Podręcznik str.48-49-przeczytaj uważnie tekst i wykonaj zad.6 w zeszycie
karty pracy str.48 cw.2-uzupełnij diagram i odczytaj hasło
str.49 cw. 3- wykonaj zadanie według polecenia
cw.4.-dokończ rysowanie szlaczka bez odrywania ręki
e.mat.
kart pracy str.42 zad.1,2,3-uważnie przeczytaj treść zadań i rozwiąż je

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Zgodnie z wcześniejsza zapowiedzią dziś wykonacie stworka, który nie dbał o zęby…Na
zdjęciu poniżej jest opis , który wskaże kolejne etapy wykonania pracy…Powodzenia
Pamiętajcie o bezpieczeństwie!!!!!!!!( wyślijcie zdjęcie)
W TYM TYGODNIU PROSZĘ , ABY ZDJĘCIA Z ZAJĘĆ PRZESYŁANE BYŁY NAJPÓŹNIEJ DO
PIĄTKU KOŃCZACEGO DANY TYDZIEŃ….

JĘZYK ANGIELSKI
4. Otwórz zeszyt i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: On holiday.
holiday ( holidej)- wakacje
beach ( bicz)- plaża
water park ( łoter park)- park wodny
zoo ( zu)- zoo
funfair ( fanfer)- wesołe miasteczko
aquarium ( akłarium)- akwarium/ fokarium do zwiedzania
park ( park)- park
ice rink (ajs rink)- lodowisko
swimming pool (słiming pul)- basen
idea (ajdija)- pomysł
different (difrent)-różny
Naucz się tego słownictwa na pamięć!

5. Otwórz podręcznik na stronie 61.
Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp wykonaj zadanie 1.
Powtarzaj usłyszane słownictwo i wskazuj odpowiednie ilustracje.
Otwórz ćwiczenia na stronie 60. Wykonaj zadanie 1 i 2.

6. Otwórz ponownie podręcznik na stronie 62-63.
Przyjrzyj się historyjce obrazkowej i wysłuchaj jej treść.
7. Otwórz ćwiczenia z j. angielskiego na stronie 61.
Posłuchaj ponownie historyjki. Wykonaj zadanie 1. Podpisz kolejno rysunki,
które chce odwiedzić Tiger.
Wykonaj zadanie 2. Podpisz miejsca od 1 do 5 przedstawione na ilustracji.

W-F
08.06.2020
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

□ Tenis stołowy □ Gry i zabawy □ Palant
zimowe

□ Wszystkie wymienione

□ Ringo
□ Taniec

□ Badminton
□ Sporty

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

□ Piłka nożna □ Piłka ręczna □ Siatkówka □ Koszykówka □
Lekkoatletyka

□ Gimnastyka □ Unihokej

□ Tenis stołowy □ Gry i zabawy □ Palant

□ Ringo

□ Badminton

□ 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

□ Tenis stołowy □ Gry i zabawy □ Palant

□ Ringo

□ Badminton

□ Taniec

zimowe

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

□ Hałas

□ Atmosfera

□ Niektóre ćwiczenia

□ Własna sprawność fizyczna

□ Wszystkie wymienione □ Nie ma nic takiego

□ Wysiłek

□ Sporty

□ 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
e.pol.
karty pracy str.50 cw.5-wyszukaj wyrazy i wpisz je w odpowiednie miejsca

ćw. 6-zakończ zdania właściwym znakiem i pokoloruj odpowiednio
cw.7 (bez kropki)-połącz w pary pasujące do siebie wyrazy
str. 51. cw. 8-ułóż wyrazy z sylab i zapisz je
cw.9-ułóż podpisy z rozsypanych liter
cw.10-odszukaj wyrazy i zapisz je
e.mat.
str.43 zad.4 wykonaj odejmowanie i zapisz wynik w piramidzie,
zad.6--Uważnie przeczytaj zapiski Kazia i otocz pętlami poprawne odpowiedzi

KATECHEZA
Powtórzyć wiadomości:

1. Co to jest spowiedź i jak się spowiadać.
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=_S0JxfMD9pY
Naucz się na pamięć (powtórz jeśli już umiesz) 5 warunków dobrej spowiedzi str. 181.

2. O spowiedzi
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=M161BXVp4ek
Naucz się na pamięć (powtórz jeśli już umiesz) formułę spowiedzi str. 101.
Ks. Andrzej Przybyła

……………………………………………………..
10.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.50- Odczytaj z promieni wiersz i pięknie zapisz go w zeszycie.
str.51-przeczytaj uważnie tekst
karty pracy str.52 cw.1- połącz rzeczowniki z przymiotnikami i podpisz obrazki
str.53 cw. 3-zmień zdania z liczby pojedynczej na liczbę mnogą i starannie zapisz
cw.4- znajdź 10 różnic
e.mat.
karty pracy str.44-zad.1-oblicz iloczyny i ich sumy według wzoru
zad.2 - wskaż kangurkowi drogę do mamy
str.45 zad.7 -rozwiąż zadanie z wykorzystaniem nalepek

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu – powtórka wiadomości

Dzień dobry klaso druga. Cieszę się, że wszyscy wykonujecie zadania z informatyki.
Jesteście w tym mistrzami, brawo!!
Dziś zrobimy małą powtórkę wiadomości. Niedawno poznaliście listę punktową. Właśnie tego
dotyczyć będzie dzisiejsze zadanie. Nie podpowiadam, bo na pewno potraficie to wykonać.

ZADANIE
Zapisz poniższe wyrazy w pionie (jeden pod drugim) od najkrótszego
do najdłuższego, a następnie zastosuj listę punktowaną.

mama, osa, kolega, domek, hulajnoga, obrazek, kałamarnica,
poduszka, As, zielarstwo

…………………………………………………….
(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&featu
re=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”

Kochane Dzieciaki:-)
Dzisiaj Wasze Święto, więc spędźcie ten dzień na wesoło:-)
A moje zadanie dla Was na dziś to: szeroki uśmiech, dobry humor i szalone pomysły!!!!
Byle bezpieczne:-)
Kochani moi, życzę Wam dużo zdrówka, spełnienia marzeń i pragnień:-)
Bardzo za Wami tęsknię!!! Wasza pani :-)

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
e.pol.
Podręcznik str.40-41 przeczytaj uważnie tekst "Dzień Dziecka",zwróć uwagę na znaki
interpunkcyjne.
karty pracy str.42
ćw. 1-pokoloruj taką samą kredką początek i koniec każdego zdania,dopisz własne
propozycje,
ćw.2- przeczytaj uważnie wyrazy,ułóż zdania i zapisz je bardzo starannie w zeszycie,
str.43
ćw. 3-ułóż zdania i zapisz je w zeszycie.
e.mat.
str.34-ćwiczymy z Noni.Dzisiaj rozwiązujemy zadania tekstowe.Przeczytaj uważnie treść
zadania,zapisz obliczenie i poprawną odpowiedź.
zad.1, 2 ,
str.35
zad.5 -zapisz ile to setek,dziesiątek i jedności
zad.7- pokoloruj ramki z poprawnymi odpowiedziami.

KATECHEZA
W dalszym ciągu powtarzaj wiadomości:
a. Co to jest Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
b. Z jakich części składa się Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
c. Co to są grzech?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/RdBteGPn25o
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 173.
d. Co to jest spowiedź?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/JsL63tn7WSw
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 176.
Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………….
03.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.42 Przyjrzyj się obrazkowi i powiedz,co czują osoby,które żyją w zgodzie,a co
czują gdy się kłócą z innymi.
Spróbuj ustalić zasady zgodnej zabawy i zapisz je w zeszycie.
karty pracy str.43
ćw.4-dopisz odpowiednie wyrazy
e.mat.
karty pracy str.36
zad.1 - uważnie przeczytaj polecenia i wykonaj zadania
str.37
zad.2,
zad.3-zadanie z nalepkami

INFORMATYKA
Edytor grafiki – mój portret.

Drugoklasiści mam dla Was niespodziankę!! Z okazji Dnia Dziecka, który był w poniedziałek
możecie dziś narysować w programie Paint swój portret. Tak więc: Martyna rysuje Martynę,
Laura Laurę, Wiktoria Wiktorię, Fabian Fabiana, Alan Alana, Martin Martina. Jestem bardzo
ciekawa Waszych prac. Życzę Wam dużo radości i uśmiechu pani Agnieszka.

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

…………………………………………………
04.06.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.44-45 Uważnie przeczytaj tekst "O ludziku podróżniku"
karty pracy str.44
ćw.1 napisz list do Ludzika podróżnika. Przypomnij sobie budowę listu,uważaj na zwroty
grzecznościowe w liście!
ćw. 2 (bez kropki)- wybierz na rysunku tylko te przedmioty,które przydadzą się podczas
podróżny,pokoloruj je na zielono.

e.mat.
karty pracy str.38
zad.1-uważnie przeczytaj tabele i uzupełnij odpowiedzi
zad.2-na podstawie informacji z tabeli odpowiedz na pytania
str.39
zad.3-pokoloruj pola tabeli zgodnie z kodem

e.przyrodnicza
oglądnij film,a dowiesz się jakie największe zwierzęta żyją w morzach i oceanach.zapisz ich
nazwy w zeszycie z przyrody

https://www.youtube.com/watch?v=JkvKh5Ffw4A

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir gehen in den Zoo.
ZADANIA DO WYKONANIA:
1.
2.
3.
4.

Obejrzyj filmik ( nagranie wysłane na grupę Whatsapp)
Otwórz podręcznik na str 67. Przeczytaj co przydarzyło się Ani i Beno.
Wykonaj ćwiczenie 7 i 8. w zeszycie ćwiczeń str. 72.
Wykonaj ćwiczenie 9. w zeszycie ćwiczeń str. 73.

Dla chętnych:

Zeszyt ćwiczeń str 73 ćw. 10

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
04.06.2020
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
e.pol.
Podręcznik str.46-przeczytaj uważnie tekst "Kontynenty",ich nazwy zapisz w zeszycie z
j.polskiego.uważaj na wielką literę!
str.47 - przeczytaj tekst "Odkrycia geograficzne"
karty pracy str.46
ćw.1- umieść nalepki z nazwami owoców, (bez kropki)
ćw. 2- połącz nazwy zwierząt ze zdjęciami,dokończ rozpoczęte zdania,
str.47
ćw.3- nazwy kontynentów (nalepki) zapisz je w zeszycie z przyrody,zapisując temat
lekcji:Kontynenty
ćw.4, 5, 6 -wykonaj również w zeszycie z przyrody,
e.mat.
karty pracy str.40
zad.1 utrwalamy tabliczkę mnożenia i dzielenia,oblicz i zapisz liczby
zad.2.-przeczytaj uważnie zadanie ,pokoloruj ramki z właściwymi liczbami
str.41.
zad.5- przeczytaj zadanie,napisz pytanie do zadania i wykonaj obliczenie

MUZYKA
Witajcie,





dziś poznacie nową piosenkę. Ziemia to wspaniała planeta, pełna zieleni, pięknych
roślin i zwierząt. Mamy wiele szczęścia zamieszkując tę wspaniałą „zieloną wyspę”,
warto o tym pamiętać.
zad.1 wydrukujcie i wklejcie tekst do zeszytu i wyślijcie zdjęcie
Ziemia zielona wyspa.

1.Nie warto mieszkać na Marsie, nie warto mieszkać na Wenus.
Na Ziemi jest życie ciekawsze, powtarzam to każdemu .
ref. Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,
wśród innych dalekich planet.
To dom dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,
więc musi być bardzo zadbany.
2.Chcę poznać życie delfinów i wiedzieć co piszczy w trawie.
Zachwycać się lotem motyla i z kotem móc się bawić.
ref. Bo Ziemia to wyspa….
3.Posadźmy kwiatów tysiące, posadźmy krzewy i drzewa.
Niech z nieba uśmiecha się słońce, pozwólmy ptakom śpiewać.
ref. Bo Ziemia to wyspa….


A teraz otwórzcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=ZQTnkXpcCAZ

Spróbujcie się jej nauczyć, włączając się do śpiewania razem z dziećmi na filmiku zad.2
nagrajcie filmik z waszym wykonaniem i prześlijcie do mnie (może też być tylko nagranie
audio na dyktafonie np.) Pamiętajcie , że będzie się wam łatwiej śpiewało, razem z
nagraną na linku piosenką, nie musicie śpiewać sami.

Powodzenia 
Czekam na 2 zadania
606497415 pozdrawiam

……………………………………………………….
(25.05 - 29.05)

25.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.28 -zapoznanie z notatką kronikarską
str.29. przeczytać krótki tekst o Gallu Anonimie.
Karty pracy str.32 Przepisać do zeszytu zieloną ramkę-co zawiera notatka
kronikarska, ćw. 1 -nadać tytuł notatce kronikarskiej i uzupełnić tekst wyrazami w
odpowiedniej formie.
str.33 ćw. 3 układanie zdań z wyrazami podanymi w ramce
e.mat.
str.24 zad. 1,2,3
str.25 zad.4

PLASTYKA
Drogie dzieci !

JUTRO DZIEŃ MATKI !!!!!!!
W związku z tym mam nadzieję, że dziś chętnie przygotujecie dla Waszych mam i opiekunek
wspaniałe prezenty.Tym razem robicie to w tajemnicy przed solenizantką a więc bez jej pomocy.
Wybierzcie sobie dowolny z poniższych pomysłów albo też możecie zrobić coś innego ( na pewno
macie wspaniałe pomysły) Ważne tylko jest to , aby po wykonaniu prezentu zrobić zdjęcie i wysłać na
mój numer. Prace będą oceniane.
- dwa pierwsze pomysły , jak się domyślacie , są wykonane z płyt CD oraz filcu lub kolorowego
papieru.Potrzebne będą też nożyczki oraz klej ,,magik „
- kolkejna praca polega na wycięciu ok 30 serduszek tej samej wielkości z różnych papierów( ważne
by były kolorowe) potem tylko pięknie skomponować, przykleić a z tyłu można wypisać życzenia.
- do kolejnej pracy potrzebne jest 14 kółek tej samej wielkości, 13 z nich pozaginajcie w formę ,,bazy’
wg techniki origami( już to robiliśmy) Naklejcie elementy na przygotowanej wcześniej laurce. Teraz
tylko wypisać życzenia i….GOTOWE
PAMIĘTAJCIE O BEZPIECZEŃSTWIE W CZASIE PRACY….. Czekam na zdjęcia do końca tygodnia

JĘZYK ANGIELSKI
8. Otwórz zeszyt i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Places.
place (plejs)- miejsce
sports centre ( sports senter)- studio fitness/ siłownia
cinema ( sinema)- kino
theatre ( fieter)- teatr
restaurant ( resorant)- restauracja
stadium ( stedium)- stadion sportowy

museum ( mjuzijum)- muzeum
town ( tałn)- miasto
village ( wilydż)- wieś
street ( strit)- ulica
field ( fild)- pole
Naucz się tego słownictwa na pamięć!

9. Otwórz podręcznik na stronie 91. Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp wykonaj
zadanie 1. Powtarzaj usłyszane słownictwo i wskazuj odpowiednie ilustracje.
Wykonaj zadanie 2/91- Znajdź różnice pomiędzy obrazkami a i b. Zauważ jakich miejsc nie ma na
drugiej ilustracji.
Zadanie 3/91- Wysłuchaj wyliczanki „I like my town”
10. Otwórz ćwiczenia na stronie 86.
11. Wykonaj zadanie 1 i 2.

PROJEKT(przyroda)
1. KIERUNKI ŚWIATA
2. WIERSZ O KIERUNKACH ŚWIATA
3. JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ MAPĄ
4. 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

Obejrzyj poniższy film:

 Siedzi Wrona Na Ekranie 

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!

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

Korzystając z mapy wykonaj poniższe zadania.

Zadanie 1.
Chcąc jechać z Poznania do Białegostoku, w którym kierunku pojedziesz?
……………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 2.
Samolot wystartował w Gdańsku, a wylądował w Krakowie. W jakim
kierunku leciał?
………………………………………………………………………………………………………………..

Zadanie 3.

Tomek jest na wycieczce w stolicy naszego kraju. Jego dom znajduje się w
Szczecinie. Gdzie będzie się kierował wracając do domu?
…………………………………………………………………………………………………………………..

Powyżej widzisz mapę Polski z krainami geograficznymi.

Odpowiedz na pytania:

Zadanie 4. Odpowiedz PRAWDA/FAŁSZ ( obok napisz prawidłową
odpowiedź).
 Morze Bałtyckie znajduje się na południu polski. P/ F ……………………………
 Góry KARPATY znajdują się na południu kraju. P/ F ………………………………..
 Morze Bałtyckie znajduje się w północno- zachodniej Polsce. P/F ……………

Zadanie 5.
W którym województwie mieszkasz? ……………………………………………..

Zadanie 6.
Z jakimi innymi województwami sąsiaduje Twoje województwo?
………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 7.
W jakiej części kraju znajduje się Twoje województwo?
………………………………………………………………………………………………………….

Diagnoza wiedzy przyrodniczej ucznia
po całorocznych zajęciach
rozwijających uzdolnienia z przyrody
……………………………………………. ……..

imię i nazwisko ucznia

Przeczytaj uważnie tekst
W lesie żyje wiele owadów. Są wśród nich motyle, pszczoły biedronki i mrówki. Mrówki to
bardzo pracowite i pożyteczne owady. Nazywa się je sanitariuszami lasu, bo usuwają szczątki
nieżywych zwierząt i niszczą szkodniki. Te pracowite owady z patyczków, traw i szpilek
budują kopce zwane mrowiskami. W mrowisku przebywa mrówcza rodzina: królowa,
robotnice i żołnierze. Królowa znosi jajka. Robotnice dbają o czystość mrowiska i zdobywają
pokarm. Żołnierze strzegą mrowiska przed wrogami.

Korzystając z tekstu odpowiedz na pytania.
Zadanie 1. /0 – 1/
O mrówkach można powiedzieć, że są:
A. pożyteczne i leniwe
B. pracowite i niepożyteczne
C. pracowite i pożyteczne
D. żadna odpowiedź nie jest prawdziwa

Zadanie 2. /0 – 1/

Mrowisko to:
A. kopiec z patyczków, traw i szpilek.
B. kopiec ze szpilek, liści i kamieni.
C. kopiec z traw, kamieni i zbóż.
D. kopiec z patyczków, zbóż i liści.

Zadanie 3. /0 – 1/
Podkreśl TAK lub NIE.
Robotnice strzegą mrowiska przed wrogami.

TAK

NIE

Zadanie 4. /0 – 2/
Napisz, dlaczego mrówki są potrzebne w lesie?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 5. /0 – 1/
W której książce znajdziesz jeszcze więcej informacji o mrówkach?
A. Słownik języka polskiego
B. Kalendarz połowu ryb słodkowodnych
C. Ssaki naszych lasów
D. Owady Polski

Zadanie 6. /0 – 1/
Jakiego przyrządu użyjesz do obserwacji mrówek?

A. wiatromierza
B. lupy
C. kompasu
D. lornetki

Zadanie 7. /0 – 1/
Uzupełnij zdanie:
Mrówki, ślimaki i inne zwierzęta żyją w piętrze lasu zwanym …………………………. leśną.

Zadanie 8. /0 – 2/
Pod rysunkami napisz nazwy zwierząt żyjących w lesie.

Zadanie 9. /0 – 2/
Wymienione niżej organizmy leśne wpisz w odpowiednie rubryki tabeli.
wiewiórka, modrzew, zawilec, leszczyna, kornik, jeleń

Rośliny

Zwierzęta

.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................
.......................................................................... ..........................................................................

Zadanie 10. /0 – 2/
Jeżeli zdanie jest prawdziwe napisz P, a gdy fałszywe F.
A. W podszycie lasu rosną maliny i jeżyny.

….

B. Wilk jest zwierzęciem roślinożernym. ….

C. Wiewiórka jest ssakiem. ….

D. Od zwierząt leśnych możemy zarazić się wścieklizną. ….

Zadanie 11. /0 – 2/
Z podanych organizmów wybierz żyjące w lesie i ułóż z nich prawidłowy łańcuch
pokarmowy.

bocian

dzięcioł

żaba

szczupak

kornik

sosna

sałata

sowa

……………………… ..

………………….. ..

…………………….

Zadanie 12. /0 – 2/
Napisz, jakie korzyści ma człowiek z drewna pozyskiwanego z lasu.

1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………

Zadanie 13. /0 – 1/
Uzupełnij zdanie:
Gdy zauważę pożar w lesie zadzwonię pod numer telefonu ………………. .

Zadanie 14. /0 – 2/
Podpisz rysunki odpowiednimi nazwami drzew rosnących w lesie.

……………………………………….

…………………………………..

Przeczytaj uważnie tekst
5 października uczniowie klasy IV pojechali na wycieczkę do leśniczówki w pobliżu swojej
miejscowości. Podróż trwała od 9.00 do 13.00.

Korzystając z tekstu odpowiedz na pytania.
Zadanie 15. /0 – 4/
A. O jakiej porze roku odbyła się ta wycieczka?
……………………………………………….

B. Wymień nazwy miesięcy, które brakują do końca roku kalendarzowego:

…………………………………………………………………………………

C. Oblicz, ile czasu trwała ta wycieczka. Wynik podaj w godzinach i minutach.

……………………………………………………………………………….

Podróż trwała …………. godziny, czyli ………………. minut.

Zadanie 16. /0 – 2/
Napisz 3 zasady właściwego zachowania się w lesie podczas klasowej wycieczki.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Zadanie 17. /0 – 1/
Co powinna zawierać apteczka, którą zabieramy na wycieczkę szkolną?
A. bandaż, lornetka, woda utleniona, okulary przeciwsłoneczne
B. lupa, aparat fotograficzny, rękawiczki jednorazowe, bandaż
C. woda utleniona, bandaż, rękawiczki jednorazowe, nożyczki
D. wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

Zadanie 18. /0 – 1/
Będąc w lesie korzystasz ze świeżego powietrza. Napisz, który narząd służy człowiekowi
do oddychania.
Narząd - ……………………………………………

Zadanie 19. /0 – 1/
Przeczytaj uważnie określenia charakteryzujące pory roku i podkreśl to, które dotyczy jesieni.

a) Wiele zwierząt zapadło w sen.
b) Rozpoczyna się 21 marca.
c) Zwierzęta gromadzą zapasy żywności.
d) Wiele zwierząt wychodzi z kryjówek.
e) Sarny, dziki i niektóre ptaki potrzebują naszej pomocy.
f) Większość ptaków przygotowuje się do składania jaj.

Zadanie 20. / 0 – 2 /
Uzupełnij schemat dopisując po dwa przykłady „ darów jesieni”:

OWOCE

GRZYBY JADALNE

………………………………..

………………………………

………………………………..

………………………………

Zadanie 21. /0 – 1/
Nie wszystkie zjadane przez nas owoce rosną w Polsce. Wybierz ten zestaw, który zawiera
wyłącznie owoce hodowane w naszym kraju.
A. jabłka, gruszki, pomarańcze, mandarynki
B. banany, ananasy, winogrona, porzeczki
C. śliwki, wiśnie, morele, winogrona
D. brzoskwinie, cytryny, morele, gruszki

Zadanie 22. /0 – 1/
Do którego pojemnika wrzucisz odpadki po owocach? Podkreśl właściwy pojemnik.

Zadanie 23. /0 – 1/
Korzystając z poniższej mapy odpowiedz na pytanie: W jakim kierunku
pojedziesz z Poznania do Warszawy?

Z Poznania do Warszawy pojadę w kierunku ………………………………….. .

Zadanie 24. /0 – 1/
Jaki krajobraz przedstawia poniższa ilustracja?

A. nizinny

B. górski

C. nadmorski

D. podgórski

Korzystając z poniższej mapy pogody odpowiedz na pytania.

Zadanie 25. /0 – 4/
A. Określ prognozę pogody dla okolic Wrocławia.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

B. Jakie ubranie należy założyć na siebie wybierając się na wycieczkę do Wrocławia?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………

………………………………………………..
26.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.30-31 przeczytać tekst "Kronika klasowa"
karty pracy str.34
ćw. 4-układanie zdań z plątaninki i zapisanie ich w zeszycie.
ćw.5-wpisywanie liter i odczytanie hasła
ćw.6 wpisanie wyrazów we właściwej formie.
e.mat.
str.25 zad.5-porządkowanie liczb,
zad.6 -ponumerowanie liczb
zad.8- dla chętnych

KATECHEZA
Powtórzyć wiadomości:
e. Co to jest Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=fckBkBZAN1Y
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
f. Z jakich części składa się Msza?
Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=B7RQg_eLRM0
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 177.
g. Co to są grzech?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/RdBteGPn25o
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 173.
h. Co to jest spowiedź?
Obejrzyj filmik: https://youtu.be/JsL63tn7WSw
I znajdź i przeczytaj odpowiedz w podręczniku na str. 176.
Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………

27.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.33-35 Czytanie tekstu "Gady z szuflady"
karty pracy str.36
ćw.1-rozwiązanie rebusu i zapisanie hasła
ćw.3- układanie zdań z wyrazów i zapisanie ich w zeszycie.
str.37 ćw. 4-wskazywanie czasowników i rzeczowników
e.mat.
karty pracy str.28
zad.1 - zapisywanie liczb
zad.2-uzupełnianie liczb
zad.3-wpisywanie liczb i znaków
str.29 zad.9

INFORMATYKA
Temat- To już wiem.
Kochani uczniowie powtórzymy materiał. Przygotowałam dla Was zadanie. Na
pewno sobie z nim poradzicie.
ZADANIE

Zmień wielkość i kolor czcionki w poniższych zdaniach (według
własnego pomysłu). Każde zdanie ma mieć inny kolor i wielkość.
Czasowniki w zadaniach pogrub.
Karolina zbiera kwiaty na łące.
Kacper lubi bawić się w berka.
Drzewa kołyszą się na wietrze.
Ptaki przylatują do Polski wiosną.
W czerwcu jest Dzień Dziecka.
Lubię czytać książki przygodowe.

Lubię jeździć rowerem.
Gotową pracę zapisz pod nazwą Zdania i wyślij na maila agnieszka836@vp.pl.
Trzymam kciuki !!!

…………………………………………………
28.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str.36-37 czytanie tekstu "Nasza mama czarodziejka"
zad.4-zapisz w zeszycie,swoje propozycje na świętowanie Dnia Matki
karty pracy str.38
ćw.1-układanie odpowiedzi na pytania
ćw. 2- oddzielanie wyrazów,odczytywanie zdań
e.mat.
karty pracy str.30
zad.1-uzupełnianie diagramu nazwami liczb
zad.2-obliczanie sum
zad.3-zadanie tekstowe do rozwiązania w zeszycie
e.przyrodnicza
Wypisz 5 nazw ssaków,wybierz jednego z nich i opiszgo.

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Wir gehen in den Zoo.
ZADANIA DO WYKONANIA

1. Powtórz słownictwo z ostatnich zajęć

der Löwe (der lywe)- lew
der Wolf- wilk
der Fuchs (der fuks)- lis
der Kranich-żuraw

das Tier- (tir)- zwierzę
der Affe -małpa
der Bär (der Ber)- niedźwiedź
die Giraffe - (di girafe) żyrafa
der Elefant- słoń
der Strauß( der sztrałs)- struś
der Hirsch (hirsz)- jeleń
das Nilpferd- hipopotam
süß - słodki
traurig (trałrich)- smutny
lustig (lustich)- wesoły
gefährlich (geferlich)- niebezpieczny
NOWE SŁOWNICTWO (zapisz w zeszycie):
die Ente- kaczka
die Schlange (szlange)- wąż
schwer (szfer)- ciężki
leicht (lajcht)- lekki
2.

Posłuchaj piosenki i napisz w zeszycie, o których zwierzętach mowa.
https://youtu.be/JGpvb6R-psk

3.
4.

Wykonaj ćwiczenie 1. w zeszycie ćwiczeń str. 68.
Wykonaj ćwiczenie 2. w zeszycie ćwiczeń str. 69.

Otwórz podręcznik na str 60 i wysłuchaj nagrania i powtarzaj. Lektion 7 nagranie 25-27
Nagranie dostępne również na grupie Whatsapp :
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
5.

Ćwicz:
https://quizizz.com/join/quiz/5ecaadc2528bb6002089b067/start?from=soloLinkSh
are&referrer=5eb12cfca0a897001b1ef9d5

6.

Zagraj:
https://quizizz.com/join?gc=9934388

Dla chętnych:

Link do słownictwa:
Pod tym adresem znajdziecie wymowę słownictwa i nazwy innych zwierząt oraz zabawę
“Was fehlt?- czego brakuje?”
https://youtu.be/xgdaQGaxKVI
https://youtu.be/IY2jj0tGaYc

https://youtu.be/Ma2Ttxxx8cY
https://youtu.be/L5Ktb_Po-m0

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) Obrońca
C) Napastnik
4. Ilu zawodników liczy drużyna?
A) 3
B) 5
C) 7
5. Jakiego koloru są kartki sędziego?
A) Biały i czerwony
B) Żółty i czerwony
C) Zielony i czerwony

6. Co oznacza czerwona kartka?
A) Wykluczenie z gry (zawodnik musi opuścić boisko do końca meczu)
B) Napomnienie (zawodnik może grać dalej)
C) Nagrodę fair play
7. Czy wolno kopać, pchać i szarpać przeciwnika?
A) Tak
B) Nie
C) Czasami
8. 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

☺

28.05.2020
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
e.pol.
"Nasza mam czarodziejka"
karty pracy str.39
ćw.3- dorysowywanie brakujących elementów,kolorowanie obrazka
ćw. 4- zapisywanie zdań z pamięci
str.40
ćw.5- tworzenie rodziny wyrazów,
ćw.6-kończenie pytań,zastosowanie odpowiednich znaków na końcu zdań
e.mat.
karty pracy str.31
zad.5- oblicz
zad.6.-wstaw odpowiednie znaki

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie
zbliża się Dzień Dziecka i w związku z tym, dziś nieco inaczej



na początek sprawdzian ……żartowałam 
na pewno znacie grę w wisielca, odgadnijcie nazwy instrumentów
https://wordwall.net/pl/resource/2095468/muzyka/wisielec-instrumenty



a teraz polowanie na krety, ale tylko te, które mają nuty , ciekawe który poziom
osiągniecie……
https://wordwall.net/pl/resource/1444480/muzyka/warto%c5%9bcirytmiczne



odpowiedzcie na muzyczne pytania
https://wordwall.net/pl/resource/1445642/muzyka/quiz-muzyczny
zad.1 wyślijcie buźkę uśmiechniętą, jeśli zadania wam się podobały lub smutną, jeśli nie
były ciekawe



WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO z okazji
zbliżającego się Dnia Dziecka

pozdrawiam

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

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str. 26 tekst "Wyścig w workach"-czytanie tekstu.
karty pracy: str.28 cw. 1,2 str.29 cw. 3,4,5
e.mat.
Karty pracy :zadania dodatkowe str.56 zad.11,12,13

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Tematyka pracy dowolna-szkic ołówkiem.

JĘZYK ANGIELSKI

12. Otwórz zeszyt i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Feelings.
feelings ( filings)- uczucia
angry (engri)- zły
tired ( tajred)- zmęczony
hungry ( hangri)- głodny
thirsty ( fersdi)- spragniony
hot ( hat)- rozgrzany, uczucie gorąca
cold ( kold)- przeziębiony
happy ( hepi)- szczęśliwy
good ( gud)- dobrze
How do you feel? (Hał du ju fil?)- Jak się czujesz?
I feel… ( Aj fil…)- Czuję się…
Naucz się tego słownictwa na pamięć!

Pod zapisanym tematem zapisz zdanie:

I feel…
Kliknij w poniższe linki, aby utrwalić i osłuchać się z nowym słownictwem 

https://www.youtube.com/watch?v=o5jZIswSfSE
https://www.youtube.com/watch?v=eMOnyPxE_w8
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
13. Otwórz podręcznik na stronie 90. Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp wykonaj
zadanie 1. Powtarzaj usłyszane słownictwo i wskazuj odpowiednie ilustracje.
Wykonaj zadanie 2/90- Otwórz zeszyt. Wypisz numery od 1-6. Przy numerach zapisz imię
dziecka, które czuje się tak jak opisuje to zdanie.
Zadanie 3/89- Wysłuchaj wyliczanki „What’s the matter”
14. Otwórz ćwiczenia na stronie 85.
15. Wykonaj zadanie 1 i 2.

PROJEKT (przyroda)
1.
2.
3.
4.

OWADY
ROZWÓJ BIEDRONKI. CO JEDZĄ BIEDRONKI?
NATURALNI WROGOWIE SZKODNIKÓW
KARTY PRACY

Ad.1.
OWADY:

Poniższa ilustracja przedstawia kilka owadów.
https://www.youtube.com/watch?v=P49A1P9_kbI
Obejrzyj filmik, w którym dowiesz się które owady są dla nas pożyteczne, a które z nich są
szkodnikami

Ad.2.
ROZWÓJ BIEDRONKI. CO JEDZĄ BIEDRONKI?
Na poniższej ilustracji widzisz cykl rozwoju biedronki.

Kliknij w poniższe linki. Zobaczysz dokładniej cykl rozwoju biedronki, a także dowiesz się co stanowi dla niej
pożywienie.

https://www.youtube.com/watch?v=fHqn-M5V1FU
https://www.youtube.com/watch?v=FRRMAsxpr54
Ad.3.
NATURALNI WROGOWIE SZKODNIKÓW

Kliknij w poniższy link, a dowiesz się kto jest naturalnym wrogiem szkodników 
https://www.youtube.com/watch?v=17jIqGmKoZg

Ad.4.
WYKONAJ PONIŻSZE KARTY PRACY

1. Czy znasz jakieś owady pożyteczne, które dla nas coś produkują? Jeśli tak,
wymień je.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Czy gdyby nie było owadów rośliny nadal mogły by się rozwijać?
TAK/ NIE
3. Czy chrząszcz jest pod ochroną?
TAK/ NIE
4. Jakie owady zjadają odchody i należą do sprzątaczy?
 ……………………………………………………..
 …………………………………………………….
5. Jak mówimy na owady, które zjadają szkodniki? Ułóż z rozsypanki wyrazowej.
kdszonkii ……………………………………………………….
6. Czy biedronka jest szkodnikiem? TAK/ NIE
7. Zanim powstanie piękny motyl najpierw jest kim?
………………………………………..
8. Jak nazywa się choroba, która powstaje w wyniku złożenia jej przez muchę na
człowieka?
………………………………………………………..
9. Czy komary roznoszą choroby? TAK/ NIE

10.Wymień kilka naturalnych wrogów szkodników?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Jak zachęcić ptaki by przylatywały do naszych ogrodów? Wymień sposoby.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
12. Czym żywi się jeż?
…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….
19.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Podręcznik str. 27 "Gimnastyka oka i języka"
Zadanie do wykonania:
Wypisz z wiersza "Dziwny pies" podręcznik str.27 pięć rzeczowników i pięć przymiotników
i ułóż z nimi zdania w zeszycie.
e.mat.
karty pracy: zadania dodatkowe str.57 zad.14,15,16

KATECHEZA
……………………………………………………….

20.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Powtarzamy wiadomości o częściach mowy:rzeczownik. Wszystkie zadania zapisz w
zeszycie.
zad.1
Rozejrzyj się po swoim pokoju, znajdź 5 nazw rzeczy i zapisz je w kolejności alfabetycznej.
zad.2
Wypisz członków swojej rodziny (nazwy ludzi) i ułóż z nimi zdania.
zad.3.
Wypisz 5 nazw kwiatów,narysuj jeden z nich.
zad.4
Wypisz 5 nazw ulubionych zwierząt i dopisz do nich liczbę mnogą.
e.mat.
Karty pracy :zadania dodatkowe str.58 zad. 17,18,19

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- kolor strony.
W edytorze tekstu możesz wybrać kolor tła strony. Aby to zrobić musisz:
1. Wybrać kartę Projektowanie.
2. Kliknąć strzałkę obok przycisku Kolor strony.
3. Wybrać odpowiedni kolor z palety kolorów.
1
2

ZADANIE
Napisz zaproszenie na swoje urodziny. Pamiętaj, żeby zastosować tło i
wyśrodkować tekst. Dobierz odpowiedni krój i kolor czcionki (według własnego
pomysłu). Zapisz pracę pod nazwą Zaproszenie i wyślij na maila
agnieszka836@vp.pl. Powodzenia!!!

Gotowe zadanie może wyglądać tak….

3

……………………………………………………….
21.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Eduelo: Dział: Gramatyka, temat 14 -Przymiotniki część II
e.mat.
Eduelo: Zadania tekstowe temat 4 -Obliczenia pieniężne część IV
e.przyrodnicza
Eduelo: Świat zwierząt,temat 10 - Pszczoły i zapylanie część I,II i III

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Powtórzenie wiadomości. Ćwiczenia. Zwierzęta.
ZADANIA DO WYKONANIA

1. Wykonaj ćwiczenie 11 w zeszycie ćwiczeń str 62
Link do nagrania: Lektion 6, nagranie 21-22
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-zeszyt-cwiczen-wersja-podstawowa
2.

Wykonaj ćwiczenie 12 i 13 w zeszycie ćwiczeń str 63

Link do nagrania: Lektion 6, nagranie 23
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-zeszyt-cwiczen-wersja-podstawowa
3.

Zapisz w zeszycie i naucz się słówek:

Lektion
Thema: Wir gehen in den Zoo. Idziemy do zoo.
der Löwe (der lywe)- lew
der Wolf- wilk
der Fuchs (der fuks)- lis
der Kranich-żuraw
das Tier- (tir)- zwierzę
der Affe -małpa
der Bär (der Ber)- niedźwiedź
die Giraffe - (di girafe) żyrafa
der Elefant- słoń
der Strauß( der sztrałs)- struś
der Hirsch (hirsz)- jeleń
das Nilpferd- hipopotam
süß - słodki
traurig (trałrich)- smutny
lustig (lustich)- wesoły
gefährlich (geferlich)- niebezpieczny

4.

Otwórz podręcznik na str 60 i posłuchaj nagrania i powtarzaj. Lektion 7 nagranie 23 :
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni

Dla chętnych:

Link do słownictwa:
Pod tym adresem znajdziecie wymowę słownictwa i nazwy innych zwierząt oraz zabawę
“Was fehlt?- czego brakuje?”
https://youtu.be/xgdaQGaxKVI
https://youtu.be/IY2jj0tGaYc

https://youtu.be/Ma2Ttxxx8cY
https://youtu.be/L5Ktb_Po-m0

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:
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
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
21.05.2020

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
e.pol.
Eduelo: Gramatyka, temat 16 -Czasowniki część I,II,III
e.mat.
Eduelo: Diagramy,wykresy i tabele,temat 2- wykresy i diagramy część I i II

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie


na początek zaśpiewajcie jeszcze raz znaną już wam piosenkę,
nie zapomnijcie o niespodziance…. dzień mamy i taty już za 4 dni!!!
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE Pamiętajcie , że będzie się wam
łatwiej śpiewało, razem z nagraną na linku piosenką, nie musicie śpiewać sami.
Ja również czekam na wasze filmiki



Dziś nauczycie się grać na flecie piosenkę Old Mc Donald, być może niektórzy z was ją
sobie tylko przypomną…. Jest trochę inna. Otwórzcie ten link i posłuchajcie
https://www.youtube.com/watch?v=GacmU7t1sXc



Zad.1 Przepiszcie albo wydrukujcie i wklejcie do zeszytu tę notatkę, z której lepiej się

wam będzie grało:

Old Mc Donald
GGGDEEDI HHAAG IDGGGDEEDI HHAAG I
dd G G G dd G G G gg G gg G ggG G G I
G G G D E E D I H H A A G II
lub
Old Mc Donald
3336556I11223 I3336556I11223 I
66 3 3 3 66 3 3 3 I 33 3 33 3 33 3 3 3 I
3 3 3 6 5 5 6 I 1 1 2 2 3 II
Małe litery i cyferki blisko siebie zapisane grubym drukiem dd gg 66 33 oznaczają szybsze
dźwięki, czyli musicie je zagrać szybciej niż pozostałe. Na filmiku zamiast H pojawia się B to
oznacza to samo.
WAŻNE: trzymamy flet w lewej ręce, prawą podtrzymujemy z dołu, kciuk cały czas zakrywa
pojedynczą dziurkę z tyłu. Dmuchamy delikatnie. Posłuchajcie jeszcze raz filmiku i spróbujcie
nauczyć się grać ten utworek. Zad.2 Wyślijcie mi proszę filmik z waszym wykonaniem.

Czekam na 2 zadania
606497415  pozdrawiam

………………………………………………………………………..

(11.05 - 15.05)
11.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Bocianie gniazdo
e. pol.
Podręcznik str. 16 tekst "Bocianie gniazdo"
karty pracy str. 18 cw.1 uzupełnianie metryczki, cw. 2 kolorowanie odpowiedzi,
str. 19 cw.4 uzupełnianie tabelki, cw.6 wyszukiwanie różnic
e.mat.
Zadania dodatkowe
karty pracy str.54 zad.1 mnożenie liczb, zad.2,3 zadania tekstowe

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Przedstaw dowolną techniką - "Drzewo z bocianim gniazdem".

JĘZYK ANGIELSKI
Lesson
Topic: Sports.
sport- sport, aktywność fizyczna
play (plej)- gra, grać
play ice hockey ( plej ajs hokej)- gra w hokeja
play volleyball (plej wolibol)- gra w koszykówkę
play tennis ( plej tenis)- gra w tenisa ziemnego
go ( goł)- iść
go swimming ( goł słiming)- iść pływać
go hiking ( goł hajking)- iść na wędrówkę
go skiing ( goł skijing)- jeździć na nartach
Naucz się tego słownictwa na pamięć!
Pod zapisanym tematem zapisz zdanie:

I want to… ( w miejsce kropek wpisz co chciałbyś iść robić, na jaką
aktywność sportową masz ochotę). Zwrot „I want to…” oznacza
„Chciałbym/Chciałabym…”.
Pod tym zdaniem narysuj ten sport, który wybrałeś/ wybrałaś 
16. Otwórz podręcznik na stronie 89. Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp wykonaj
zadanie 1. Powtarzaj usłyszane słownictwo i wskazuj odpowiednie ilustracje.

Wykonaj zadanie 2/89- Otwórz zeszyt i zapisz odpowiedzi a,b,c,… do ponumerowanych ilustracji
1-6.
Zadanie 3/89- Wysłuchaj wyliczanki „Let’s play”- wskazuj usłyszane słówka.
17. Otwórz ćwiczenia na stronie 84.
18. Wykonaj zadanie 1 i 2.

PROJEKT (przyroda)
11.05.2020 Zajęcia rozwijające z przyrody
5.
6.
7.
8.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
JAK WYGLĄDA PRODUKCJA MLEKA?
KARTY PRACY

Ad.1.
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE:
Przyjrzyj się ilustracjom poniżej, przedstawiają one zwierzęta gospodarskie. Przypomnij sobie, które zwierzęta
do nich zaliczamy.
Obejrzyj filmik, w którym dowiesz się nieco więcej.
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U

Ad.2.
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Na poniższej ilustracji widzisz produkty pochodzenia zwierzęcego, które pełnią bardzo ważną rolę w naszej
diecie.

Kliknij w poniższy link. Przyda Ci się do rozwiązania kart pracy.
https://www.youtube.com/watch?v=L1kxKOXU39Y
Ad.3.
JAK WYGLĄDA PRODUKCJA MLEKA?

Kliknij w poniższy link, a zobaczysz jak krok po kroku wygląda produkcja mleka 
https://www.youtube.com/watch?v=Rpbr1z_PXMg
Ad.4.
WYKONAJ PONIŻSZE KARTY PRACY

13.Wykreśl zwierzęta, które nie zaliczamy do zwierząt gospodarskich:
 Krowa

Kot

Kura

Papuga

 Koza

Jeleń

 Żaba

Pies

Cielak

Gęś

 Kaczka

Prosię

Motyl

Kogut

Byk

Świnia

14.Napisz jak nazywamy młode wymienionych zwierząt:
 ŚWINIA - ………………………………….
 KURA - ……………………………………
 KACZKA - ……………………………………
 KROWA - …………………………………..

 KOŃ - ………………………………………..
 KOZA- ………………………………………..
 OWCA - ……………………………………….

15.Dlaczego produkty zwierzęce pełnią ważną rolę w naszej diecie?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
16.Dopasuj produkty odzwierzęce z tabeli do poszczególnych zwierząt, od których
te produkty pochodzą.
( niektóre z tych produktów mogą się powtarzać)
Jajka mięso drobiowe
mleko
ser
maślanka
masło

kefir

mięso wieprzowe

mięso wołowe jogurt

 KURA…………………………………………………………………………………………………………………………
 KACZKA…………………………………………………………………………………………………………………………
 ŚWINIA…………………………………………………………………………………………………………………………
 KROWA…………………………………………………………………………………………………………………………

 OWCA………………………………………………………………………………………………………………………
 KOZA…………………………………………………………………………………………………………………………

17.Co jest ważne dla krów, aby dawały dużo dobrego i zdrowego mleka? Czym są
karmione? Jak należy o nie dbać. Napisz.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
18.Wymień kilka rodzajów sera, jakie znasz:





…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………

19.O jakiej procentowej zawartości tłuszczu % możemy kupić mleko w sklepie?
Dowiedz się i napisz 
……………....

………………….

……………………

…………………………………………………

12.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Igrzyska olimpijskie
e.pol.
Podręcznik str. 18-19 przeczytanie tekstu "Igrzyska olimpijskie"
karty pracy str.20 cw. 1 z kropką, cw. 2, str.21 cw.4
e.mat.
karty pracy str.12 zad.1,2, str.13 cw.4,6

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III
2. Powtórz formułę spowiedzi (tylko to co jest kolorem czerwonym). Podręcznik str. 132.
3. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Wzrastać w wierze. Podręcznik str. 163. Czytanka + ćwiczenia.
b.

Co wiem o przykazaniach. Podręcznik str. 165 . Czytanka + ćwiczenia. (Duży
materiał na dwie lekcje)

c. Skarb Mszy Świętej – lekcja powtórzeniowe. Podręcznik str. 169. Czytanka +
ćwiczenia.

Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………..
13.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Zanim zgaśnie olimpijski znicz w Londynie
e.pol.
Podręcznik str. 20 przeczytać tekst
karty pracy str.21 cw. 5, str.22 cw.1,2 (z kropkami)
e.mat.
karty pracy str.16 zad. 1, 2, 4 str.17 zad.,5

INFORMATYKA

Temat: Edytor tekstu- wyrównanie.
Jeśli chcesz wyrównać tekst, musisz go zaznaczyć, a następnie kliknąć odpowiedni przycisk:
1.
2.
3.
4.

Do lewej strony
Do środka (wyśrodkowany)
Do prawej strony
Do lewej i prawej strony (wyjustuj)

4
1

2

3

1

2

3

4

Jeżeli chcesz wyrównać tekst to zanim rozpoczniesz pisanie wybierz odpowiednie wyrównanie.
Jeżeli już napisałeś tekst i chcesz zmienić jego poleżenie musisz najpierw zaznaczyć tekst, a
później kliknąć na odpowiednie wyrównanie.

Kliknij poniżysz link, wykonaj zadanie. Gotowe zadanie wyślij na maila
agnieszka836@vp.pl lub poprzez komunikator WhatsApp.
https://docs.google.com/document/d/1Qg5kPnm78v8ZaYXE4Sj4gq7sxOzkVFgmPE7cToGx7Yc/edit
?usp=sharing

ZADANIE

Pomóż Wojtkowi napisać list z pobytu u cioci na Mazurach. Pamiętaj,
żeby nazwa miejscowości i data znajdowały się z prawej strony
(zastosuj wyrównanie do prawej strony). Nagłówek zaczynał się z
lewej strony (wyrównanie do lewej). Tekst listu umieszczony był na
środku (do środka). Pozdrowienia i podpis znajdowały się z prawej
strony (wyrównanie do prawej).
Ruciane Nida, 1.05.2018 r.
Drogi Tomku!
Dziękuję, że napisałeś do mnie. U mojej cioci jest bardzo fajnie.
Pływam kajakiem, jeżdżę rowerem, bawię się z kolegami
z sąsiedztwa, a czasami wieczorem pieczemy kiełbaski.
Pozdrawiam Cię
Antek

………………………………………………………
14.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Sport to zdrowie
e.przyrodnicza
podręcznik str. 21, zad.2 (z kropkami) iu karty pracy str.24 cw.2
e.pol.
Podręcznik str.22-23 przeczytać tekst
karty pracy str.24 cw.1(bez kropki) cw. 3 str.25 cw.4
e. mat.
karty pracy str.18 zad. 1, 2,3, str.19 zad.6

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Słownictwo. Ćwiczenia. Quiz.
ZADANIA DO WYKONANIA

1. Powtórz wyrażenia z dialogów na str. 52,53
2. Wykonaj ćwiczenie 8 w zeszycie ćwiczeń str 62 (ćw. 9 i 10 dla chętnych :))
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. Ilu zawodników liczy drużyna?
A) 4
B) 10
C) 30
4. Ile sekund maksymalnie może trzymać zawodnik piłkę?
A) 0
B) Ile tylko chce
C) 3
5. Czego nie wolno zawodnikowi wykonującemu rzut wolny lub rzut karny?
A) Rzucać dotykając podłoża, co najmniej 1 stopą
B) Cieszyć się po zdobyciu bramki
C) Rzucać z wyskoku
6. Kto może przebywać w polu bramkowym?
A) Nauczyciel
B) Bramkarz
C) Każdy zawodnik
7. Czy wolno wyrywać przeciwnikowi piłkę z rąk?
A) Tak
B) Nie
C) Czasami
8. 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
14.05.2020
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 2 inne ćwiczenia z papierem toaletowym

…………………………………………………………

15.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Czy zawsze trzeba wygrywać
e.pol.
Podręcznik str.24-25 przeczytać tekst pt."Zawody"
karty pracy str.26 cw.1,2 str.27 cw. 3
e.mat.
karty pracy str.22 zad. 1 str.23 zad. 3,4

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie





Dziś poznacie nową piosenkę, która może być miłym prezentem dla waszych
rodziców lub opiekunów z okazji ich święta. Dzień mamy i taty już za 11 dni!!! Na
pewno zdążycie się ją nauczyć.
Włączcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE
Zad.1 Przepiszcie albo wklejcie ten tekst do zeszytu:

Dziękuję mamo, dziękuję tato
1.Uczyliście mnie chodzić, uczyliście mnie mówić
Jak się zachowywać, jak zwracać się do ludzi
Ja mogę na Was liczyć, wiem, że mi pomożecie
Najlepszych mam rodziców na całym wielkim świecie.
ref. Dziękuję mamo, dziękuję tato, za każdą zimę, za każde lato
Dziękuję mamo, dziękuję tato, za to, że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was, bardzo kocham Was.
2.A najpiękniejsze chwile są kiedy mnie tulicie
Dajecie mi buziaki idziemy tak przez życie.
Co mogę dla Was zrobić? Jak mogę się odwdzięczyć?
Jesteście w moim sercu Będziecie w mej pamięci.
ref. Dziękuję mamo, dziękuję tato


Słuchajcie tę piosenkę gdy sprzątacie swój pokój, odpoczywacie, nudzicie
się….. Nauczcie się ją śpiewać , nagrajcie filmik i wyślijcie go 26 maja
rodzicom albo opiekunom, na pewno się ucieszą z niespodzianki. Będzie

się wam łatwiej śpiewało, razem z nagraną na linku piosenką, nie


musicie śpiewać sami. Dacie radę
zad.2 wyślijcie go wcześniej również do mnie, złote cegiełki i 6 czekają!
Czekam na 2 zadania
606497415  pozdrawiam

………………………………………………………...
(04.05 - 08.05)
04.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Majowe święta
e.pol.
Podręcznik str.4-5 przeczytać tekst "Flaga Polski"
karty pracy str. 3 cw.1 (bez kropki), cw. 2 str.4 cw. 3,4, str. 5 cw.5(dla chętnych)
e.mat.
karty pracy str.3 zad.1,2, str.4 zad.6

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Wykonaj chorągiewkę w barwach narodowych

JĘZY ANGIELSKI
Powtórz słownictwo związane z ubiorem. (shorts, shirt, coat, jumper, trousers, T-shirt, skirt, shoes).
Dziś poznasz jeszcze inne części ubioru, dlatego ważne jest, abyś utrwalił poprzednie nazewnictwo 

19. Otwórz zeszyt i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Clothes.
jacket ( dżaket)- kurtka

socks (soks)- skarpetki
scarf ( skarf)- szalik
gloves (glows)- rękawiczki
hat ( hat)- czapka, kapelusz
sweatshirt ( słetszirt)- bluza
Naucz się tego słownictwa na pamięć!
Pod zapisanym tematem narysuj siebie w swoich ulubionych ubraniach. Za
pomocą strzałek nazwij i podpisz poszczególne części ubioru.
20. Otwórz podręcznik na stronie 88. Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp wykonaj
zadanie 1. Powtarzaj usłyszane słownictwo i wskazuj odpowiednie ilustracje.
Wykonaj zadanie 2/88- Odpowiedz na pytania. W tym ćwiczeniu powtórzysz również kolory 
Pamiętaj, że zwrot „Who’s wearing…? ( „Hu’s łerinf…?)- znaczy- „ Kto ma ubrane…?”
Zadanie 3/88- Wysłuchaj wyliczanki „Winter clothes”- wskazuj usłyszane słówka.
21. Otwórz ćwiczenia na stronie 83.
22.
Wykonaj zadanie 1 i 2. Pokoloruj również ilustracje.

PROJEKT (przyroda)
04.05.2020 Zajęcia rozwijające z przyrody

2 godzinny blok tematyczny

SPOSOBY ODŻYWIANIA SIĘ
10. ZALEŻNOŚCI POKARMOWE- ŁAŃCUCH POKARMOWY
11. PRZYKŁADY ŁAŃCUCHÓW POKARMOWYCH W LESIE
9.

12.

KARTY PRACY

Ad.1.
SPOSOBY ODŻYWIANIA SIĘ
Przyjrzyj się ilustracjom poniżej, sposoby odżywiania się. Zwróć szczególną uwagę na sposób odżywiania się
roślin.
Obejrzyj filmik, w którym dowiesz się nieco więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=0eZWGHvHdBg

Ad.2.
ZALEŻNOŚCI POKARMOWE- ŁAŃCUCH POKARMOWY

Kliknij w poniższy link. Przyda Ci się do rozwiązania kart pracy.
https://www.youtube.com/watch?v=6bnL8Lgyg5w
Ad.3.
ŁAŃCUCH POKARMOWY W LESIE

https://www.youtube.com/watch?v=RAdtFTxhI5I

Ad.4.
WYKONAJ PONIŻSZE KARTY PRACY

Rośliny są organizmami samożywnymi.

- PRAWDA/ FAŁSZ

Jakie składniki są potrzebne do fotosyntezy?
-…………………………………………………………..
-………………………………………………………….
-…………………………………………………………..
Wymień kilka organizmów cudzożywnych:
-…………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………………………
Wymień kilka producentów:
-……………………………………………………………………………………..
-………………………………………………………………………………………
-………………………………………………………………………………………..
Z podanych organizmów wybierz żyjące w lesie i ułóż z nich prawidłowy łańcuch
pokarmowy:
bocian dzięcioł żaba szczupak kornik sosna
sałata
sowa
……………………………….

………………………………….

………………………………….

POLECENIA DO PONIŻSZYCH ZADAŃ, bo są niewyraźne:
1. Zamaluj na zielono kółeczka przy producentach, na pomarańczowo przy
konsumentach, a na brązowo przy destruentach.
2. Napisz jak zmieniłoby się życie, gdyby zabrakło destruentów.
3. Uzupełnij łańcuchy pokarmowe nazwami zwierząt z zadania 1.
borówka---- winniczek----…………………………………..------ sowa
………………………….-----jeż ------ lis ------- wilk

…………………………………………………………
05.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Legenda o piaście
e.pol.
Podręcznik str.6-7 przeczytanie tekstu
karty pracy str.6 cw. 1,2,5
e.mat.
karty pracy str.6 zad.1,2,3

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III
4. Powtórz warunki dobrej spowiedzi. Podręcznik str. 181.
5. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Caritas w mojej parafii. Podręcznik str. 150. Czytanka + ćwiczenia.
b. Kółka misyjne – pomagamy misjonarzom. Podręcznik str. 152 . Czytanka +
ćwiczenia.
c. Święta księżna Jadwiga. Podręcznik str. 154. Czytanka + ćwiczenia.
d. O Najświętszym Sakramencie. Podręcznik str. 157. Czytanka + ćwiczenia.

Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………….
06.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Wycieczka rowerowa-krajobrazy Polski
e.pol.
Podręcznik str. 10-11 przeczytać tekst i zad.4.
karty pracy str.11 cw. 4, 5, str.12 cw.6.7
e.mat.
karty pracy str.8 zad. 1, 2, str.9 zad.4,5

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- punktory, numerowanie.
Przycisk Punktory służy do tworzenia list punktowych. Aby zrobić listę punktową, kliknij na
przycisk Punktory, napisz pierwszy wyraz lub zdanie i naciśnij klawisz Enter. Jeżeli na
początku rozwiniesz strzałkę obok Punktorów będziesz mógł wybrać taki Punktor, który ci
się podoba. Popatrz na obrazek poniżej.

Przycisk Numerowanie znajduje się obok punktorów, służy do tworzenia list numerowanych.
Aby zrobić listę numerowaną, kliknij przycisk Numerowanie, napisz pierwszy wyraz lub
zdanie i kliknij Enter. Podobnie jak w punktorach możesz kliknąć na strzałkę obok

Numerowania i będziesz mógł wybrać taki Typ listy, który ci się podoba. Popatrz na obrazek
poniżej.

ZADANIE 1

Spośród wyrazów wybierz przymiotniki i zapisz je w formie listy
punktowanej.
kot, zielony, pracuje, ciepły, jabłoń, skacze, stół, wesoła, sałata, kogut, mak,
zadowolona, ćwiczy, burak, malutkie, książka, gęś, puchate, tańczy
ZADANIE 2

Rodzice z dziećmi zaplanowali wspólny wyjazd. Przepisz zadania i
utwórz numerowaną listę miejsc, które odwiedzi rodzina.

Rodzina odwiedzi:

Skansen w Olsztynku.
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.
Park rozrywki w Elblągu.
Zamek w Malborku.
Pomnik Neptuna w Gdańsku.
Molo w Sopocie.
Oceanarium w Gdyni.
Fokarium na Helu.
Zapisz swoją pracę pod nazwą
Punktory. 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.

………………………………………………………..
07.05.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Mieszkańcy łąki
e.przyrodnicza
podręcznik str. 12-13, karty pracy str.14 cw.1
e.pol.
Podręcznik str.14 przeczytać tekst
karty pracy str.14 cw. 2 str.15 cw. 3 ( z kropkami)
e. mat.
karty pracy str.10 zad. 1,3,

JĘZYK NIEMIECKI
Temat: Podsumowanie wiadomości. Ubrania. Quiz.
Uczeń:
- zna nazwy wybranych części garderoby w języku niemieckim
- potrafi samodzielnie przeczytać tekst w języku niemieckim
ZADANIA DO WYKONANIA
1. Powtórz części garderoby i wyrażenia z dialogów na str. 52,53
2. Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 w zeszycie ćwiczeń str 59 i 60 (ćw. 6 i 7 dla chętnych :))
3. Poproś kogoś z dorosłych (jeśli potrafisz zrób to sam) o skopiowanie poniższego linku
i wklejenie w przeglądarkę. Przygotowałam dla was quiz o ubraniach, który zawiera
26 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=210382

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:
1. W przeglądarce wpisz: quizizz.com/join/
Następnie wpisz kod gry: 210382

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
07.05.2020
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
Temat dnia: Mieszkańcy łąki cd.
e.pol.
Podręcznik str.15 przeczytać tekst
karty pracy str.16 cw.5 z kropką, str.17 cw. 6,7
e.mat.
karty pracy str.11 zad. 5, 6

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie


Dziś poznamy nowe muzyczne określenia związane z głośnością dźwięku. Każdy
dźwięk można zagrać ciszej wtedy mówimy, że gramy piano czyli cicho lub głośniej,
wtedy mówimy, że gramy forte czyli głośno.
W szkole na przykład w czasie przerwy zachowujecie się forte, a na lekcji, kiedy
piszecie coś ważnego wszyscy siedzą piano. ))) Te słowa wzięły się z języka
włoskiego. Kiedyś we Włoszech muzyka rozwijała się bardziej niż w innych krajach i
postanowiono, że wszystkie słówka potrzebne do jej określania będą właśnie w tym
języku. Stąd do dziś na całym świecie używa się w muzyce określeń w języku włoskim.
Dwa tygodnie temu dowiedzieliście się kto to jest dyrygent i co to jest orkiestra.
Otwórzcie ten link i posłuchajcie jak gra ta śmieszna orkiestra pod batutą (pałeczką)
dyrygenta  https://www.youtube.com/watch?v=lUYEvCly8Fo



zad.1 przepiszcie proszę do zeszytu tę notatkę:

Określenia głośności dźwięku to:
fortissimo- bardzo głośno
forte- głośno
piano- cicho
pianissimo- bardzo cicho
Spróbujcie nauczyć się tych słówek na pamięć, kiedy zdarzy się wam wyjazd do Włoch będziecie
mogli je wykorzystać, bo to słowa używane także w codziennej mowie.
Czekam na 1 zadanie
606497415  pozdrawiam

…………………………………………………….
(27.04 - 30.04)
27.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Powtórzenie wiadomości o rzeczowniku: karty pracy str.73.zad.2,3
Przeczytanie dowolnej książki z własnej biblioteczki.
e.mat.
Eduelo :
Dział :Dodawanie
Temat 2: Dodawanie do 100 cz. III

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Moja rowerowa wycieczka ( malowanie farbami)

JĘZYK ANGIELSKI
Powtórz słownictwo związane ze zwierzętami. (bird, hamster, turtle, kitten, rabbit, lizard,fish, puppy).
23. Otwórz zeszyt i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Animal characteristics.
dangerous (dendżyrys)- niebezpieczny
strong (strong)- silny
friendly (frendli)- przyjazny, przyjacielski
noisy (nojzi)- głośny
cuddly (kadli)- przytulaśny, mięciutki
colorful ( kolorful)- kolorowy, barwny
Naucz się tego słownictwa na pamięć!
24. Otwórz podręcznik na stronie 87. Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp wykonaj
zadanie 1. Powtarzaj usłyszane słownictwo i wskazuj odpowiednie ilustracje.
Wykonaj zadanie 2/87- Powiedz czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Zadanie 3/87- Wysłuchaj wyliczanki „Sue’s pet”- wskazuj usłyszane słówka.

25. Otwórz ćwiczenia na stronie 82.
Wykonaj zadanie 1 i 2. Do zadania 2 wykorzystaj nagranie z rymowanką i uzupełnij zadanie
zgodnie z jej treścią.
26. Narysuj w zeszycie swoje ulubione zwierzę i napisz jakie ono jest.
Przykład (example):

My favourite animal is dog. A dog is friendly, cuddly and sometimes noisy.
( Moje ulubione zwierzę to pies. Pies jest przyjacielski, przytulaśny i czasami
głośny.)

PROJEKT (przyroda)
2 godzinny blok tematyczny
KRÓTKA HISTORIA ŚWIATŁA
14. ŻYWIOŁY ZIEMI- ŚWIATŁO DAWNIEJ I DZIŚ
15. NIE TAKI PRĄD STRASZNY
16. KARTY PRACY
13.

Ad.1.
KRÓTKA HISTORIA ŚWIATŁA
Przyjrzyj się ilustracji poniżej, przedstawiającej powstanie światła. Obejrzyj filmik, w którym dowiesz się nieco
więcej.

https://www.youtube.com/watch?v=GynEKCysq7c
Ad.2.
ŻYWIOŁY ZIEMI- światło dawniej i dziś
Kliknij w poniższy link. Przyda Ci się do rozwiązania kart pracy.
https://www.youtube.com/watch?v=IxTugsIy_Kw

Ad.3.
NIE TAKI PRĄD STRASZNY
Czy prąd naprawdę jest niebezpieczny?
Skąd właściwie bierze się prąd w domu?
Obejrzyj poniższy filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=LmpLrMs44VQ
Ad.4.
WYKONAJ PONIŻSZE KARTY PRACY

W JAKI SPOSÓB MOŻEMY OSZCZĘDZAĆ PRĄD?
-…………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………………………………

Jak należy obchodzić się z prądem?
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
W jaki sposób prąd trafia do gniazdek w naszym domu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Kto zajmuje się pracą związaną z zakładaniem instalacji elektrycznych?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Co przewodzi prąd? Plastik czy woda?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Przyporządkuj odpowiednio elementy do podpisów (sztuczne i naturalne źródła
światła).

………………………………………………………
28.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
karty pracy str.74 zad.4 (plus kropka)
e.mat.
Eduelo:
Dział :Odejmowanie
Temat 2: Odejmowanie do 100 cz.III

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III
6. Powtórz formułę spowiedzi (tylko to co jest kolorem czerwonym). Podręcznik str. 132.
7. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Przygotowanie do sakramentu pokuty. Lekcja powtórzeniowa. Podręcznik str.
104. Czytanka + ćwiczenia.
b. Trwać w przyjaźni z Panem Jezusem. O regularnej spowiedzi św. Podręcznik
str. 130 . Czytanka + ćwiczenia.
c. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Podręcznik str. 133. Czytanka +
ćwiczenia.
d. Mój modlitewnik. Podręcznik str. 148. Czytanka + ćwiczenia.

Ks. Andrzej Przybyła

…………………………………………………………
29.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e. pol.
kart pracy str.75 zad.5,6,7

e.mat.
Eduelo:
Dział: Kalendarz i zegar
Temat: Obliczenia kalendarzowe cz.III

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu- Usuń
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.

Aby usunąć literę przed kursorem należy użyć klawisza

Aby usunąć literę za kursorem należy użyć klawisza

Zadanie
Jaś pisał opowiadanie i w niektórych słowach napisał za dużo liter.
Usuń niepotrzebne litery za pomocą klawiszy Delete lub Backspace. Zapisz
zmiany w tekście.

Pewneego dniia dzieci wyyyyyybrały się do lasssssu. Podziiiiiiwiały
kolooooorowe liścieeee. Nagllllllle za krzakaaaaaami coś się
porrruszyło. Dzieci się przestraaaaszyły. Co ttttto może byyyyyć? Czy
tooo jakkkiś wiellki zwieeeerz? Uciekajjjjmy stąd szybbko! Żeeeby
tylkkko nikoggggo nie dooogonił! Okazało się, że zza drzewww
wyszedddł pan gajooowy.
Kliknij poniżysz link, wykonaj zadania 1. 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. Jeżeli nie masz takiej możliwości to poproś

rodziców/wychowawców aby zrobili zdjęcie i przesłali wykonane zadanie na
komunikator WhatsApp.
https://docs.google.com/document/d/10TYkRju7CR6sEYliokZ_P2cG3h8l2mFn
4rpMFbclHpU/edit?usp=sharing

…………………………………………………………
30.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
e.pol.
Temat dnia :Majowe święta
Podręcznik str.3 Czytanie wiersza pt."Maj" zad.2.
e.mat.
Eduelo:
Dział: Zadania tekstowe
Temat 1: Mnożenie i dzielenie cz. IV
e przyrod.
Podręcznik str.8-9 Budowa roweru (przeczytać)
karty pracy str.10 zad.1,2,3

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Was ziehe ich an? Rap
Zadania do wykonania:
1. Powtórz słownictwo, które masz zapisane w zeszycie. Ubrania.
2. Podręcznik str. 53. Posłuchaj i zaśpiewaj
Link do nagrania: Lekcja 6. Numer 16
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

□
□
□
□
□
□
□
□

Piramida żywienia zawiera produkty mleczne
Warzywa i owoce nie zawierają witamin i składników mineralnych
Woda to najzdrowszy napój gaszący pragnienie
Dzieci powinny wypijać przynajmniej 2 szklanki wody dziennie
Dzieci powinny, co najmniej 1 godzinę dziennie bawić się, biegać, skakać
Każdego dnia człowiek powinien robić, co najmniej 10 kroków
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
j.polski
Eduelo:
Dział :Czytanie ze zrozumieniem
temat 6 : Kolejność wydarzeń cz. I
matematyka:
Eduelo:
Dział: Rytmy i szeregi
temat 1 : Rytmy cz. IV

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Praca plastyczna związana z wiosną ( technika dowolna)

JĘZYK ANGIELSKI
Powtórz słownictwo związane z nazywaniem pomieszczeń w domu. (kitchen, bathroom, hall, living
room, dining room, toilet, bedroom).

27. Otwórz zeszyt i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Household objects.
household objects ( hałshold obdżekts)- przedmioty
gospodarstwa domowego
table ( tejbl) – stół
cupboard (kapberd)- szafka
bookshelf (bukszelf)- regał na książki
armchair (armczer)- fotel
lamp (lamp)- lampa

washbasin (łoszbejsin)- umywalka
Naucz się tego słownictwa na pamięć!
28. Otwórz podręcznik na stronie 86. Słuchając nagrania udostępnionego na WhatsApp wykonaj
zadanie 1. Powtarzaj usłyszane słownictwo i wskazuj odpowiednie ilustracje.
Wykonaj zadanie 2/86- Dopasuj przedmioty gospodarstwa domowego do pomieszczeń i mów
zgodnie ze wzorem ( The armchair is in the living room- Fotel jest w pokoju dziennym.)
Wysłuchaj kolejnego nagrania z rymowanką i wskaż, gdzie znajdują się poszczególne przedmioty
gospodarstwa domowego. (Where’s the lamp?)
29. Otwórz ćwiczenia na stronie 81.
Wykonaj zadanie 1 i 2. Do zadania 2 wykorzystaj nagranie z rymowanką i uzupełnij zadanie
zgodnie z jej treścią.
30. Narysuj i pokoloruj w zeszycie poznane dzisiaj słówka i je podpisz 

PROJEKT (przyroda)
20.04.2020 Zajęcia rozwijające z przyrody
2 godzinny blok tematyczny
17.
18.
19.
20.

BUDOWA PSZCZOŁY
ROLA PSZCZÓŁ W PRZYRODZIE
WALORY I ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW PSZCZELICH
KARTY PRACY

Ad.1.
BUDOWA PSZCZOŁY
Przyjrzyj się ilustracji poniżej, przedstawiającej budowę pszczoły. Obejrzyj filmik, w którym każda część
budowy pszczoły jest dokładnie opisana.

https://www.youtube.com/watch?v=4YmU99cSN6g
Ad.2.
ROLA PSZCZÓŁ W PRZYRODZIE
Kliknij w poniższe linki. Obejrzyj wszystkie filmy po kolei.
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg

Ad.3.
WALORY I ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW PSZCZELICH
Obejrzyj poniższy filmik. Zapamiętaj co oprócz miodu produkują pszczoły. Te informacje przydają Ci się do
wykonania kart pracy 
https://www.youtube.com/watch?v=R0rY6for4Og

Ad.4.
KARTY PRACY
Wykonaj poniższe karty pracy.

………………………………………………………
21.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
j.polski
Eduelo:
Dział:Sztuka wypowiedzi
temat: Rodziny wyrazów cz. II
matematyka:
Eduelo:
Dział: Liczby
Temat 1- Znaki rzymskie
temat 6- Znaki rzymskie (film)

przyroda
Eduelo:
Dział: Człowiek
Temat 1 - Zdrowe odżywianie cz. II
Temat 6 - Piramida zdrowego żywienia (film)

KATECHEZA
Zadania religia klasy II i III
8. Powtórz formułę spowiedzi (tylko to co jest kolorem czerwonym). Podręcznik str. 132.
9. Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Przygotowanie do sakramentu pokuty. Lekcja powtórzeniowa. Podręcznik str.
104. Czytanka + ćwiczenia.
b. Trwać w przyjaźni z Panem Jezusem. O regularnej spowiedzi św. Podręcznik
str. 130 . Czytanka + ćwiczenia.
c. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrzcielne. Podręcznik str. 133. Czytanka +
ćwiczenia.
d. Mój modlitewnik. Podręcznik str. 148. Czytanka + ćwiczenia.

Ks. Andrzej Przybyła

……………………………………………………..
22.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
j.polski
Eduelo:
Dział: Ortografia
Temat 10 - Znaki miękkie cz. I
matematyka
Eduelo:
Dział: Mnożenie i dzielenie
Temat 7 Mnożenie i dzielenie przez 10 cz. I

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu – kopiuj, wklej
W edytorze tekstu możesz kopiować wyrazy, zdania oraz fragmenty tekstu i wklejać je w inne
miejsce. Aby to zrobić musisz wykonać następujące czynności:
1.
2.
3.
4.
5.

Zaznacz wybrany fragment tekstu za pomocą myszy.
Wybierz kartę Narzędzia główne.
Wybierz polecenie Kopiuj
Ustaw kursor myszy w miejscu, w którym ma się pojawić skopiowany tekst.
Wybierz polecenie Wklej. (instrukcja poniżej na obrazku)

Zadania
Kliknij poniżysz link, zaznacz wszystkie zadania i skopiuj je naciskając klawisz
Ctrl i V. Następnie otwórz program Word i wklej tekst używając klawiszy Ctrl i
C. Wykonaj zadania 1 i 2. Wyślij gotową pracę na mojego maila
agnieszka836@vp.pl. Jeżeli nie masz takiej możliwości poproś
rodziców/wychowawców by 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/1Wnt6ivuuyyeSPVoIBvUarxxx_eP3t_KJ3
T3UEcaO-Rc/edit?usp=sharing

………………………………………………………..
23.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Eduelo:
Dział: Gramatyka
Temat 10 Spójniki-łączenie zdań cz.I

matematyka:
Eduelo:
Dział: Porównywanie liczb
Temat 1 - Większe,mniejsze czy równe. cz. I

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Was ziehe ich an? Co mam na siebie włożyć? - poprawna wymowa
Zadania do wykonania:

1. Powtórz
słownictwo:

das Kleid (das klajd) - sukienka,
die Bluse (di bluuze) - bluzka,
die Jacke (di jake)- kurtka,
der Mantel - płaszcz,
der Pulli - sweter,
das Hemd – koszula,
die Handschuhe (di handszułe) - rękawiczki,
die Stiefel ( di sztifel)- kozaki, buty
der Regenmantel ( der rejgenmantel) – płaszcz przeciwdeszczowy
2.

Przeczytaj i posłuchaj nagrania. Podręcznik str. 52, 53. Naucz się czytać dialogu.
Link do nagrań:
Lektion 6. Nagranie od 12 do 16.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
Wymowa i tłumaczenie wyrażeń. Zapamiętaj:
Str. 52
1. Was ziehe ich an (was zije ich an)- w co się ubiorę
2. einladen (ajnladen) -zaprosić
3. Vielleicht Prinzessin (filajcht pryncesin)- być może księżniczka?
4. Du kannst das Kleid und die Schuhe anziehen! (du kanst das klajd und di
szułe anzijen)- możesz ubrać tę sukienkę i te buty
5. Oder die Bluse und den Rock (ołde di bluze und dejn rok)- albo bluzkę i
sukienkę.
6. Nein, ich gehe als Zauberer (najn ich geje als całberer)- pójdę jako czarodziej.
7. Ich ziehe die Hose und das Hemd an (ich cije di hołze und das hemd an) ubiorę te spodnie i koszule.
8. Und wir basteln noch einen Hut aus Papier (und wijr basteln noch ajnen hut
ałs papjer)- i zrobimy jeszcze kapelusz z papieru.
Str. 53
1. Hallo Tina! Schöne Party! (halo tina szyyne parti)- Cześć Tina ! Fajna
impreza!
2. Hilfe! Es ist so warm hier! - (hilfe ! es yst zoł warm hjer)- Ratunku! Tu jest tak
ciepło!

3. Ach, Benno, du hast ja eine Jacke, einen Pulli und Handschuhe an. ( Ach
Benno, du hast ja ajne jake, ajnen puli und handszułe an.) - ach Benno, tu masz
przecież na sobie kurtkę, sweter i rękawiczki.
4. O.K. Ich ziehe die Jacke aus (okej. ich cije di jake ałs) - dobrze, zdejmę kurtkę
5. Und die Handschuhe? (und di handszułe) - A rękawiczki?
6. Ich kann nicht. (ich kan nicht)- nie mogę
7. Das ist mein Kostüm (das yst majn kostjym) - to jest moje przebranie.
8. Ich bin ein Eskimo. (ich byn ajn eskimo) - jestem eskimosem.
3.
a.
b.
c.
d.
e.

Zeszyt ćwiczeń str. 59 i 60. Ćw. 3- 6 . Nowe wyrażenia zapisz w zeszycie.
für Mädchen (fjyr medchjen) - dla dziewczyn
für Jungen (fjyr jungen)- dla chłopców
Ich ziehe… an (ich cije ….an) - ubieram…
Ich ziehe… aus (ich cije ...ałs)- zdejmuje....
Ich habe...an- mieć na sobie...

4. Zerknij na najważniejsze reguły wymowy niemieckiej- część pierwsza :)))
i poćwiczcie w domu najlepiej przed lustrem:
ä – czytamy jak e – np.: das Mädchen - dziewczyna (medchjen)
äu – czytamy jak oj – np.: der Räuber – rabuś
ö – usta układamy jak byśmy chcieli powiedzieć „o”, jednak przy takim ustawieniu ust mówimy
„y” – np.: das Öl – olej
ü – jest najbardziej zbliżone do y, usta układamy jak byśmy chcieli powiedzieć „u”, jednak przy
takim ustawieniu ust mówimy „i” – np.: üben – ćwiczyć, für - dla
Link do wymowy:
https://youtu.be/QSB2cGdCyU4

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
23.04.2020
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
Eduelo:
Dział: Sztuka pisania
Temat 1- List cz.I

matematyka:
Eduelo:
Dział: Kwadraty,piramidy,trójkąty liczbowe
Temat 1- Piramidy liczbowe-dodawanie

MUZYKA
Witajcie kochani uczniowie


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.






Dziś poznacie dwa nowe określenia muzyczne STACCATO i LEGATO.
Legato to łączenie dźwięków, które zaznacza się łukiem nad nutami. Gdyby pokazać go
ruchem to tak jakbyście szurali powoli nogami po podłodze albo jeździli na łyżwach. Zaś
staccato (wymawiamy stakato) to krótkie odrywanie dźwięków. Nad lub pod główką nuty
zapisuje się kropkę. Gdyby pokazać go ruchem to mogłyby to być podskoki obunóż.
Nuty staccato są krótkie i energiczne a nuty legato są spokojniejsze.
Otwórzcie link i posłuchajcie (nie martwcie się, że nie rozumiecie po angielsku)
najpierw jak brzmi i wygląda w zapisie nutowym staccato a potem legato.
https://www.youtube.com/watch?v=JgJcKt92vt8
Zad.1 Przepiszcie proszę notatkę do zeszytu i dopiszcie 3 dowolne nuty z łukiem pod notatką
legato i trzy dowolne nuty z kropkami pod notatką staccato . Nie musi to być na pięciolinii.
i wyślijcie zdjęcie. (podpowiedź znajdziecie w filmiku)

Legato- to łączenie dźwięków, zaznacza się go łukiem nad nutami
……………………………………………………………………………………………….to miejsce na 3 nuty z łukiem
Staccato- to oddzielanie dźwięków (podskoki)
………………………………………………………………………………………………to miejsce na 3 nuty z kropkami
Posłuchajcie jak brzmi króciutki utworek zagrany na fortepianie najpierw staccato potem
legato i tak na zmianę. https://www.youtube.com/watch?v=53lc7pP1SY4
Miłego słuchania pozdrawiam

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

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Zwierzęta w ogrodzie
Podręcznik str. 62-64
Przeczytanie tekstu pt." Kto zjadł sałatę?"
Ćwiczenia:
e. polonistyczna str.70-71
zad. 1 Układanie z rozsypanek literowych nazw zwierząt
zad. 2 Udzielenie odpowiedzi na pytanie na podstawie wiersza
zad.3 Ćwiczenia gramatyczne- dopisanie rzeczowników w liczbie mnogiej.
zad.4 Uzupełnianie zaproszenia
e.matematyczna str. 54
zad. 1 Uzupełnianie liczb wedle zasady
zad. 2 Zapisanie działania do obrazka
zad. 3. Kolorowanie jednakowych wyników
zad. 4. Wpisywanie właściwych czynników

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu – Rozmiar 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.
W edytorze tekstu możesz zmienić rozmiar czcionki. Aby to zrobić musisz wykonać kilka
czynności:
1. Zaznacz wybrany wyraz lub fragment tekstu.
2. Rozwiń listę z rozmiarami czcionek.
3. Kliknij, aby wybrać z listy odpowiednią wielkość.(tak jak na obrazku poniżej)

Zadanie

Napisz nazwy poniższych planet. Wielkość i nazwa wynika z poniższej
tabelki. Oblicz wynik i zastosuj rozmiar czcionki.

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
Temat dnia: Historia pewnej rośliny
Podręcznik str. 65 zad. 2 Wyrazy z "ż" niewymiennym.
Ćwiczenia:
e.polonistyczna str. 72
zad. 1 Układanie wyrazów
zad. 2 Rozwiązywanie rebusu
zad. 3 Wpisanie odpowiedniej litery
e. matematyczna str. 56-57
zad. 1 Podpisanie linii
zad. 2 Wyróżnianie rodzajów linii

zad. 3 Łączenie rysunku z nazwą
zad. 6 Rysowanie obrazka za pomocą linii
e.przyrodnicza
podręcznik str. 65-67
budowa kwiatu tulipana
ćwiczenia str.73
zad. 4 Nazywanie części rośliny( nalepki)
zad. 5 Uzupełnianie odpowiedzi na dwa pytania

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Was ziehe ich an? Co mam na siebie włożyć?
Zadania do wykonania:

1. Słówka przepisz do zeszytu i naucz się ich. Pamiętaj o
rodzajnikach.
Słownictwo:
das Kleid - sukienka,
die Bluse - bluzka,
die Jacke - kurtka,
der Mantel - płaszcz,
der Pulli - sweter,
das Hemd – koszula,
die Handschuhe - rękawiczki,
die Stiefel - kozaki, buty
der Regenmantel – płaszcz przeciwdeszczowy
2.

3.

Przeczytaj i posłuchaj nagrania. Podręcznik str. 52, 53.
Link do nagrań:
Lektion 6. Nagranie od 12 do 16.
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
Zeszyt ćwiczeń str. 58. Ćw. 1 i 2.

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).
1.Klasa (lub całość) baczność!
2.Na wprost do raportu patrz!
3.Nie ćwiczący na koniec szeregu! (lub dwuszeregu)
4.Wyrównać! (pokryć i wyrównać jak jest dwuszereg)
5.Spocznij!
6.Klasa (lub całość) baczność!
7.Zbiórka w szeregu przed białą linią! (może być w dwuszeregu lub przed inną linią)
8.Kolejno odlicz! (potem uczniowie głośno odliczają)
9.Spocznij!
10. 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
Temat dnia: Niezwykłe ogrody
Podręcznik str. 68-69 wiersz pt."W hamaku"
Ćwiczenia
e.polonistyczna str.74
zad. 1 Łączenie wyrazów
zad. 2 Uzupełnianie zdań
e. matematyczna str. 58-59
zad. 1 Zaznaczanie drogi
zad. 2 Wyróżnianie odcinków
zad. 3 i 5 Mierzenie odcinków
zad. 6 i 7 Rysowanie odcinków

MUZYKA

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


W ramach przypomnienia otwórzcie ten link i zaśpiewajcie piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y



Zad.1 Przepiszcie lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu:
Orkiestra to zespół osób grających na różnych instrumentach. Może być mała- kameralna,
albo duża- symfoniczna.
Dyrygent to osoba, która nimi kieruje za pomocą batuty (pałeczki w ręce) i odpowiednich
ruchów rąk.



Posłuchajcie czy dyrygent jest potrzebny?
A teraz zapraszam na nieco
śmieszny koncert gdzie dyrygent będzie ubrany w roboczy biały strój, ale rozpoznacie
go po batucie a na samym początku pojawi się dziwna postać…..
Zad.2
Zobaczcie też jakie instrumenty grają w orkiestrze i narysujcie w zeszycie jeden
„najfajniejszy”. Miłego oglądania https://www.youtube.com/watch?v=bUmYN7NDKkc
https://www.youtube.com/watch?v=gOlfk1U6z-8

(tel.606497415) Pozdrawiam

………………………………………………………

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

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat Dnia:Wielkanocny czas
Podręcznik str. 74-75 Czytanie wiersza pt. "Kolorowe bazie"
"Gimnastyka oka i języka" zad.1
Ćwiczenia :
edukacja polonistyczna str.80
zad.1 Odszukiwanie i zapisywanie wyrazów związanych z Wielkanocą
zad.2 Uzupełnianie zdania.
edukacja matematyczna: str.60-61
zad.1 Uzupełnianie diagramu
zad.2 Rozwiązywanie zadania tekstowego.
Eduelo
Dział :Miary i pomiary
temat 1: Ciężar cz. 1

PLASTYKA
Zaprojektuj i wykonaj kartkę wielkanocną.

JĘZYK ANGIELSKI
Powtarzamy dni tygodnia

31. DAYS OF THE WEEK (Dejs of de
łik)- Dni tygodnia
Monday ( mandej)- poniedziałek
Tuesday (tjuzdej)- wtorek

Wednesday (łenzdej)- środa
Thursday (ferzdej)- czwartek
Friday (frajdej)- piątek
Saturday (saterdej)- sobota
Sunday (sandej)- niedziela
Pamiętaj, że dni tygodnia piszemy zawsze wielką literą!
32. Otwórz zeszyt i zapisz nowy temat:

Lesson
Topic: Time of the day.
time of the day (tajm of de dej)- pora dnia
morning (morning)- rano, poranek
noon (nun)- południe
afternoon (afternun)- popołudnie
evening (iwning)- wieczór
night (najt)- noc
on (on)- w –kiedy określamy dni tygodnia
in (in)- w- kiedy określamy pory dnia
at (at)- o- kiedy mówimy o godzinie
33. Wydrukuj i wykonaj poniższe zadania zawarte w załączniku nr 1 
Załącznik nr 1

…………………………………………………………..

07.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia:Wielkanocny czas - świąteczne życzenia
Podręcznik str.76-77
Jak piszemy świąteczne życzenia. Zasady pisowni.
Ćwiczenia:
e. polonistyczna:str.82
zad.1 Układanie świątecznych życzeń.
e.matematyczna:str.64
zad.1 Ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu liczb.
zad.3 Rozwiązywanie zadania tekstowego
Eduelo:
j.polski: Dział Sztuka pisania
Temat 2- Życzenia i zaproszenie cz.1

KATECHEZA
10.Nauczyć się na pamięć formuły spowiedzi (tylko to co jest kolorem
czerwonym). Podręcznik str. 101.
11.Przerobić lekcje z podręcznika :
a. Mocne postanowienie poprawy. Podręcznik str. 97. Czytanka +
ćwiczenia.
b. Spowiedź szczera – wyznanie grzechów. Podręcznik str. 99.
Czytanka + ćwiczenia.
c. Zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Podręcznik str. 102.
Czytanka + ćwiczenia.
Ks. Andrzej Przybyła

08.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Wielkanocne zabawy
Podręcznik str. 78
Przeczytanie tekstu pt." Wielkanocne zabawy"
Ćwiczenia:
e. polonistyczna str.83
zad. 2 Uzupełnianie zdań na podstawie tekstu.
zad.3 Dopisywanie określeń
zad.3 Śmigus-dyngus
e.matematyczna str. 62 Gra świąteczna

INFORMATYKA
Temat: Edytor tekstu – krój czcionki
Instrukcja- otwórz edytor tekstu Word. W edytorze tekstu możesz zmienić krój czcionki. W
tym celu musisz wykonać kilka czynności.
1. Zaznacz wybrany wyraz lub fragment tekstu.
2. Rozwiń listę z krojami czcionek.
3. Kliknij rodzaj czcionki wybrany z listy. (mała podpowiedź niżej)

Zadanie- przepisz poniższe życzenia w edytorze tekstu Word, każde zdanie napisz
innym (dowolnie wybranym) krojem czcionki.
Spotkałam dzisiaj kurczaka
Co po baziach skakał.
Za nim kurka podążała
I pisanki malowała.
Wtem baranek się ukazał
I życzenia złożyć kazał:
Szczęścia i radości moc
Na tą Świętą Wielkanoc!

Tak może wyglądać wykonane zadanie:
Spotkałam dzisiaj kurczaka
Co po baziach skakał.
Za nim kurka podążała
I pisanki malowała.
Wtem baranek się ukazał
I życzenia złożyć kazał:
Szczęścia i radości moc
Na tą Świętą Wielkanoc!

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
Temat dnia:Jak powstaje dom?
Podręcznik str. 50-51
Ćwiczenia:

edu. polonistyczna str.54-55 zad.1,2,3,
edu. matematyczna str.44-45 zad.1,6,7
Plastyka: Pobaw się w architekta i zaprojektuj dom.
Eduelo:
matematyka: dział Mnożenie i dzielenie
temat 4:Mnożenie do 30. (link) Cz.I

JĘZYK ANGIELSKI
Powtarzaj dotychczas poznane słownictwo
34. Otwórz zeszyt z języka angielskiego i zapisz temat:

Lesson
Topic: Body parts- repeating. Części ciała- powtórzenie.
finger ( finger)- palec u dłoni
toe (toł)- palec u stopy
hand (hend)- dłoń
leg (leg)- noga
foot ( fut)- stopa
feet( fit)- stopy
eye (aj)- oko
ear (ir)- ucho
nose (nołs)- nos
head (hed)- głowa
mouth (mauf)- buzia, usta
hair (her)- włosy
long( long)- długie
short (szort)- krótkie
dark (dark)-ciemne
fair (fer)- jasne
big (big)- duży
small (smol)- mały
round (rałnd) –okrągły
square (skłer)- kwadratowy
new (nju)- nowy
old (old)-stary
happy (hepi)- wesoły

sad(sad)- smutny
NAUCZ SIĘ TYCH SŁÓWEK!

………………………………………………………….

31.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Kto buduje dom?
Podręcznik str. 50-51 zad 1.
Ćwiczenia:
edu. polonistyczna str. 57-58 zad. 4,5
edu. matematyczna str.46-47 zad. 1,3,5
Eduelo:
j.polski dział: Ortografia
temat 14: Końcówka "arz" w nazwach zawodów. CzI. (link)

KATECHEZA
………………………………………………………….
01.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Klasowy projekt str.52-53
Podręcznik str.52-53
Ćwiczenia:
edu. polonistyczna str.59-60 zad. 1,3,
edu.matematyczna str.48-49 zad.1,5
Eduelo:
j.polski dział: Gramatyka
temat 5: Czas teraźniejszy,przyszły,przeszły. Cz.I (link)

INFORMATYKA
W edytorze grafiki Paint wykonaj niżej przedstawiony rysunek, pokoloruj figury . Zapisz go
pod nazwą Figury. Jeżeli masz taką możliwość poproś rodziców żeby wysłali Twoją pracę na
mojego maila agnieszka836@vp.pl

……………………………………………………….
02.04.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Architekci wśród zwierząt
Podręcznik str.54-55
Ćwiczenia:
edu. polonistyczna str.62-63 zad. 2, 3
edu. matematyczna str.50-51 zad.1, 2, 5
edu. przyrodnicza str.62 zad. 1 razem z kropkami,
Eduelo:
środowisko: dział: Świat zwierząt
temat 3: Zwierzęta w różnych środowiskach cz.I (link)

JĘZYK NIEMIECKI
Thema: Powtórzenie. Słuchanie ze zrozumieniem.
Zadania do wykonania:
1. Posłuchaj nagrania (Lektion 5, cd 2, 6-7) i wskaż odpowiedni rysunek

Link do nagrania:
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
2.
Posłuchaj i powtarzaj (Lektion 5, cd 2, 8-10)
http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3-podrecznik-wieloletni
3.
Zeszyt ćwiczeń: str.54 Cwiczenie 11 http://www.chmura.klett.pl/books/hallo-anna-3zeszyt-cwiczen-wersja-podstawowa
Słownictwo na 07.04. 2020
(Zeszyt ćwiczeń str 47 - 57)
1. das Computerspiel - gra komputerowa
2. das Buch- książka
3. der Ball- piłka
4. der Fahrradhelm- kask rowerowy
5. die Uhr- zegar
6. die Vase- wazon
7. die Comichefte- komiksy
8. der Schal- szalik
9. Ich kaufe- kupuję
10. Ich verkaufe- sprzedaje
11. Mein Zimmer- mój pokój
12. der Tisch- stół
13. die Lampe- lampa
14. das Sofa- sofa
15. das Regal- regał
16. das Bett- łóżko
17. der Teppich - dywan
18. der Sessel- fotel
19. das Fenster -okno
20. der Schrank- szafa
21. der Stuhl- krzesło
10- zehn
20- zwanzig
30- dreißig
40- vierzig
50- fünfzig
60- sechzig
70- siebzig
80- achtzig
90- neunzig
100- hundert

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
„Ćwiczenia ogólnorozwojowe 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
Temat dnia: Wielki architekt
Podręcznik str.56-59
Ćwiczenia:
edu.polonistyczna str. 66-67 zad. 1, 2, 3
Eduelo:
matematyka: dział: Miary i pomiary
temat 1 : Długość,wysokość,szerokość cz. I (link)

MUZYKA
Rozruszajcie swój głos, zanim zaczniecie śpiewać- spróbujcie wykonać razem z prowadzącym
Pawłem kilka ćwiczeń. https://www.youtube.com/watch?v=C1b8UGQozpk
Potem otwórzcie ten link i posłuchajcie https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y
Zad.1 Przepiszcie słowa piosenki lub wydrukujcie i wklejcie do zeszytu
(zróbcie zdjęcie i wyślijcie do mnie)
Nauczcie się śpiewać przynajmniej 1 zwrotkę i refren.zad.2 Nagrajcie i prześlijcie mi filmik z waszym
wykonaniem. Dla chętnych: na ocenę 6 proszę nauczyć się i nagrać całą piosenkę.
1. Słońce coraz mocniej świeci, rosną zboża, krzewy, kwiaty.
Już się cieszą wszystkie dzieci
z wiosny strojnej w jasne szaty, z wiosny strojnej w jasne szaty.

2. Wszystko cudnie nam rozkwita: tulipany i żonkile.
Już pierwiosnek fiołka wita.
Znowu deszcz popadał chwilę, znowu deszcz popadał chwilę.
3. Przyszła wiosna, piękna pani, co bukiety kwiatów niesie.
Ogród cieszy nas ziołami.
Witaj w sadzie, witaj w lesie, witaj w sadzie, witaj w lesie.

Zad.3 Drodzy uczniowie proszę jeszcze o przesłanie zdjęć waszych pięknych prac- Łabędź na
kolorowej tafli wody.
(tel.606497415) Pozdrawiam

(25.03 – 27.03)
25.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Wiosenne kwiaty
Podręcznik: str.38-39
Ćwiczenia:
edukacja polonistyczna str.40-42
edukacja matematyczna: str.34-35

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

26.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Temat dnia: Przechwałki krokusa
Podręcznik str.40-42
Ćwiczenia:
edukacja polonistyczna:str.44-47
edukacja matematyczna:str.36-37

JĘZYK NIEMIECKI
1. Mój pokój.
Narysuj w zeszycie swój pokój i podpisz meble w języku niemieckim.
2.
Powtarzamy słownictwo. Meble.
Powtórz słownictwo. Meble.Ćwiczenia str. 57. Obrazki od 1-11.
3.
Powtarzamy.
Powtórz liczebniki od 10 do 100. Podręcznik str. 37.

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

…………………………………………………………………………………………………

27.03.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
27 marca(piątek)
Temat dnia: Wędrówki ptaków
Podręcznik str.44-45
Ćwiczenia:
edukacja polonistyczna:str.48-49
edukacja matematyczna:str.38-41

MUZYKA
Kochani uczniowie witajcie po przerwie



Przygotujcie 2 kartki z bloku rysunkowego, nożyczki, klej, ołówek i kolorowe kredki
lub mazaki.
Usiądźcie wygodnie , otwórzcie ten link i posłuchajcie
https://www.youtube.com/watch?v=RGwvFfE6qWc

Jaka jest muzyka, którą słyszycie? wesoła , smutna, spokojna albo żywa,
uspokajająca......?
Weźcie do ręki kilka kredek np. 3 lub 4 i słuchając muzyki jeszcze raz, narysujcie tafle
wody po której będzie pływał piękny biały łabędź. Rysujcie delikatnym ruchem ręki
koła, zakrętasy "esy floresy" . Zmieniajcie kolory kredek, niech woda będzie bajecznie
kolorowa.
Potem na drugiej kartce narysujcie ołówkiem łabędzia i wklejcie go na kartkę z taflą
wody. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie mi go proszę nr tel. 606497415


Na koniec włączcie ten link https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w i
poruszajcie się trochę. Mam nadzieje, że pokażecie mi wasz układ zumby
kiedy już będziemy mogli się spotkać w szkole.
Powodzenia

