
Klasa I - Danuta Dryl
Zadania do nauki zdalnej w dn. 27.04. - 29. 04.2020r.
Data Zagadnienie Zadania do wykonania dla wszystkich Zadania dla chętnych

27.04.2020
poniedziałek

Nad rzeką Edukacja polonistyczna, przyrodnicza
1. Przeczytaj tekst na s. 82 w podręczniku, 
z tekstu przepisz do zeszytu 3 zdania. 
2. Ćw. 4, 5 s. 75 w kartach ćw.  

Zaj. Informatyczne
Spróbuj samodzielnie albo na podstawie 
prezentacji
http://scholaris.pl/resources/zip-
resource/id/54582 
napisać wielkie litery. Używaj klawiszy: 
Caps Lock i Spacja.

Ed. matematyczna
Ćw. 1, 2 s. 84 

Wych. Fizyczne
Rytmiczna rozgrzewka w podskokach
https://www.youtube.com/watch?
v=Zg7pCZOtMXo 

Jeśli chcesz wiedzieć, 
jakie znaczenie dla ludzi i
przyrody ma rzeka, 
przeczytaj tekst na s. 83 
w podręczniku oraz 
obejrzyj film
https://wklasie.uniwersyt
etdzieci.pl/scenariusz/czy
-rzeka-moze-ogrzac-
miasto 
 Opowiedz o tym 
najbliższym.

28.04.2020
wtorek

Rzeka Edukacja polonistyczna
1. Ćw. 1 s. 76 w kartach ćw. 
Ustnie odpowiedz na pytania pod 
wierszem.

2. Przepisz albo napisz z pamięci podane 
zdania ( w zeszycie).
Rzeczka wije się i płynie. Woda w rzece 
jest zimna, bystra i czysta. Mowę 
rzeczną zrozumie kamień i ryba.

Poznaj budowę rzeki
http://scholaris.pl/resourc
es/run/id/103579 

Ćw. 2, 3 s. 76 w kartach 
ćw.

Naucz się wiersza na 
pamięć. (na poniedziałek,
4 V)

29.04.2020
środa

Nad rzeką Edukacja polonistyczna
1. Ćw. 4 s. 77      
Imiona pisz wielką literą.

2. Przeczytaj tekst na s. 84 w podręczniku
(  wartko, znaczy szybko, pospiesznie), 
odpowiedz ustnie na pyt. 1 i 2.

3. Poćwicz pisownię wyrazów z ,,rz” i ,,ż”
https://dyktanda.online/app/# 
Korzystaj ze słowniczka ortograficznego.

Ed. matematyczna
Ćw. 2, 3 s. 45 w kartach ćw.

Plastyka, technika, ed. społeczna

Przeczytaj tekst na s. 85 
w podręczniku.

Wykonaj ćw. 5 s.77 w 
kartach ćw.

 

Ćw. 1, 4 s. 45
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Wykonaj grę ,,Opowiedz mi bajkę” według
instrukcji
https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,5879d2a
.html 
Baw się z rodzeństwem.

Wych.fizyczne, ed. społeczna
Wyjdź na podwórko. Dostosuj strój do 
rodzaju pogody i pory roku. Poćwicz  z 
piłką: kozłuj w miejscu i ruchu, rzucaj znad
głowy do przodu oburącz, jedną ręką. 
Wymyśl inne zabawy. Zaproś do zabawy 
rodzeństwo.

Język 
angielski

Nazwy 
ubrań – 
zapoznanie 
ze 
słownictwem

1. Zapoznajcie się z nowymi słówkami. Są 
to nazwy ubrań:
T-shirt – koszulka
shirt -koszula
trousers – spodnie
dress – sukienka
skirt – spódnica
boots – buty za kostkę
hat – czapka, kapelusz
shoes – buty
coat – płaszcz, kurtka
sweater – sweter

2. Nauczcie się tych słówek przy pomocy 
strony:
https://quizlet.com/pl/207939478/new-
english-adventure-1-unit-7-clothes-flash-
cards/
poćwiczcie i pobawcie się w gry, które 
można tam znaleźć. Powodzenia!

https://quizlet.com/pl/207939478/new-english-adventure-1-unit-7-clothes-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/207939478/new-english-adventure-1-unit-7-clothes-flash-cards/
https://quizlet.com/pl/207939478/new-english-adventure-1-unit-7-clothes-flash-cards/
https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,5879d2a.html
https://czasdzieci.pl/ro_zabawy/id,5879d2a.html

