
Zadania do zdalnego nauczania w klasie 1 od 30.03 do 03.04.2020 – Danuta Dryl

W tym tygodniu utrwalę dodawanie i odejmowanie, rozwiążę zadania, quizy, wzbogacę 
słownictwo, poznam dwuznak ,,sz” , poćwiczę czytanie ze zrozumieniem, pisanie wyrazów, zdań, 
stworzę prace plastyczne, poznam sposoby spędzania czasu wolnego z najbliższymi. 

Pamiętaj o codziennym czytaniu, zabawach na  podwórku i koniecznie zdrowym odżywianiu.

Data Zagadnienie Zadania dla wszystkich uczniów Zadania dla chętnych

30.03.2020
poniedziałek

Domowe 
dźwięki

Edukacja polonistyczna
1. Obejrzyj ilustrację na s. 62 - 
63 w podręczniku, wykonaj ćw. 
1, 3.
2. W kartach ćwiczeń ćw. 1, 4 s. 
58 – 59
Matematyka
Rozwiąż zadanie 1, s. 39

Edukacja muzyczna, 
informatyczna
Wykonaj doświadczenia z 
dźwiękiem.
https://epodreczniki.pl/wczesnos
zkolna/KL1_ORE_V9_ZIMA_1
_2_20_103_p6 

Ćw. 4, s.63

Ćw. 3, s.59

Zadanie 2 s. 39
Powtórz dodawanie
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=yEWmp54ogwk 

31.03.2020
Wtorek

,,Sz, sz” jak 
szafa

Edukacja polonistyczna
1. Pobaw się z najbliższymi w 
skojarzenia do wyrazu ,,szafa”.
2. Podziel wyraz ,,szafa” na 
głoski, sylaby, wymień litery.
3. Wykonaj ćw. 1, 2 na s. 60

Ćwicz czytanie.
https://www.youtube.com/watc
h?v=6Zqa2hDFVIc 

01.04.2020
Środa

Czytanie ze 
zrozumieniem

Edukacja polonistyczna, 
plastyczna
1. Zaprojektuj i narysuj kredkami
na kartce duża szafę.
2. W oparciu o obserwacje, 
ilustrację i tekst na str. 66 – 67 
narysuj ubrania i rzeczy, które 
znajdują się w szafie.
3. Podpisz długopisem 
dorysowane ubrania
i rzeczy.
Matematyka
Dodawaj w zakresie 20
1. Wykonaj ćw. 1, 4 s. 40

Wychowanie fizyczne
Gimnastykuj się przy muzyce 
https://www.youtube.com/wa  tc
h?v=R7i8g59NI5I   

Zadanie 2,s.40
Ćwicz dodawanie 
https://szaloneliczby.pl/dodawa
nie-w-zakresie-20-
wstaw  brakujaca-liczbe/ 
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02.04.2020
Czwartek

Zabawa, sposób
na nudę

Edukacja polonistyczna, 
społeczna
1. Porozmawiaj  z najbliższymi 
na temat: Zabawy, które znam  i 
lubię.
2. Wybierzcie jedną zabawę i 
pobawcie się, może to być gra 
planszowa, ruchowa, słowna.
Zaproś do zabawy najbliższych.

3. Ćw. 3 s. 61
Wychowanie fizyczne
Baw się i ćwicz przy muzyce
https://www.youtube.com/watch?
v=YoOnQD8rEyM&t=107s 

- Wymyślcie swoją zabawę 
albo grę.
- Jeśli ktoś chce poznać zabawę
w udawanie, może przeczytać z
pomocą opowiadanie na s.68 – 
69 w podręczniku. Opowiedz 
mamie lub tacie, na czym 
polegała ta zabawa.

 Ćw. 4 s. 61

03.04.2020
Piątek

Zainteresowania Matematyka
Oblicz temperaturę.
Wykonaj ćw. 1, 2 s. 41
Ed. plastyczna i muzyczna
1. Przypomnij jedną poznaną 
piosenkę i zaśpiewaj 
najbliższym.
2. Namaluj dowolną techniką 
pracę pt. ,,Moje marzenia”.

Ćw.3 s. 41
Powtórz odejmowanie
https://www.youtube.com/watc
h?v=fTKcVN37SjM 
Ćwicz odejmowanie
https://szaloneliczby.pl/odejmo
wanie-w-zakresie-20-wstaw-
brakujaca-liczbe/ 

Język 
angielski 
30.03.2020

Ćwiczenia w nauce słownictwa 
„Mój dom”

1. Przypomnij nazwy 
pomieszczeń w domu, poćwicz 
to słownictwo i pobaw się przy 
pomocy strony:
https://quizlet.com/pl/49693771
5/new-english-adventure-1-
unit-6-flash-cards/   
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