
Zadania do wykonania w dn. 08 – 10.06.2020

Klasa 1 – Danuta Dryl

Data Zagadnienie Zadania dla wszystkich Zadania dla chętnych

8.06.

poniedziałek

Na działce Ed. polonistyczna, przyrodnicza

1. Opowiedz, co przedstawia ilustracja w 
podr. na s. 34 – 35. Odp. na pyt. 2, 3, 4 

2. Ćw. 1, 2, 4 s. 34 – 35 w kart. ćw.

3. Poćwicz czytanie ze zrozumieniem, ćw. 1 
s. 36 w kart. ćw. 

Naucz się pięknie czytać ten tekst. Przeczytaj
rodzicom. 

Matematyka

Liczę dziesiątkami do 100

1. Ćw. 1 – 3 w podr. s. 73

2. Ćw. 1 – 3 s. 68 w kart. ćw.

 Wych. fizyczne

Poćwicz rzuty do celu, np. rzucaj małym 
kamieniem w pień drzewa. Jeśli rzucisz 
celnie, zwiększ odległość. Wymyśl inne 
zabawy. 

Wykonaj ćw. 5, 6 w 
podr. na s. 35

Ćw. 3 s. 35

Możesz wykonać ciasto
z truskawkami, przepis 
znajdziesz w podr. na s.
37.

Zaj. informatyczne

Ułóż puzzle.

https://www.jigsawpla
net.com/

9.06.

wtorek

Wiosenny 
wianek

Ed. polonistyczna, plastyczna

1. Narysuj w zeszycie mlecz, rysunek 
znajdziesz w podr. na s. 39. 

2. Przeczytaj tekst.

3. Narysowaną roślinę podpisz poprawną 
nazwą.

4. Napisz w zeszycie odpowiedzi na 
następujące pytania:

- Gdzie najczęściej rośnie ta roślina?

- Jakie owady żywią się nektarem mniszka?

Odpowiedz ustnie na pytanie:

- Jakie właściwości lecznicze ma ta roślina?

5. Ćw. 1, 3 s. 38 w kart. ćw.

Przeczytaj tekst na s. 
38 w podr.

Instrukcja to zbiór zasad, 
przepisów ustalających 
sposób postępowania w 
danej dziedzinie.

Ćw. 2 s. 38, 

https://www.jigsawplanet.com/
https://www.jigsawplanet.com/


10.09

środa

Ptasi koncert Ed. polonistyczna

1. Wysłuchaj wiersza ,,Spóźniony słowik”.

https://www.youtube.com/watch?
v=4u3_LI0f5x4 

 Powiedz mamie, jakie wydarzenie opisuje.

2. Ćw. 1, 2  s. 40 w kart. ćw.

Muzyka

1. Wyjdź na podwórko, posłuchaj śpiewu 
ptaków.

2. Ćw. 4 s. 89, ćw. 1 s. 90

Matematyka

Liczę dziesiątkami do 100

Ćw. 1 – 4 s. 69 w kart. ćw.

Wych. fizyczne

Wyjdź na podwórko, obserwuj lot ptaków, 
spróbuj naśladować ich ruch, głos. Obejrzyj 
film o znaczeniu ruchu w procesie 
utrzymania zdrowia.

https://www.youtube.com/watch?
v=jgJOS26G1wY   

Ed. plastyczna

Wykonaj wiosenne 
zwierzę według 
własnego pomysłu, 
albo skorzystaj z 
podpowiedzi w 
podanym linku.

https://www.mamawdo
mu.pl/2016/04/25-
wiosennych-
inspiracji.html 

Język angielski 

Powtórzenie wiadomości ze słownictwa związanego ze zwierzętami

1. Popatrzcie na dzieci w zadaniu 11 na stronie 65 w podręczniku. Patrząc na to, jak są ubrane, 
powiedzcie czy zgadza się numer dziecka z opisem tego, jak jest ubrane:

1. I’m wearing trousers and a sweater. I’ve got a tortoise.
2. I’m wearing trousers and a shirt. I’ve got a dog.
3. I’m wearing a skirt and a sweater. I’ve got a cat.
4. I’m wearing a skirt and a T-shirt. I’ve a teddy bear.

2. Postarajcie się uzupełnić ćwiczenia na stronie 65, 66, 67. Jeśli któreś sprawia wam trudność,
możecie wybrać dowolne ćwiczenie do wykonania.

3. Po wykonaniu ćwiczeń w nagrodę wklejcie nalepkę na koniec rozdziału.

https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
https://www.youtube.com/watch?v=4u3_LI0f5x4
https://www.youtube.com/watch?v=4u3_LI0f5x4


Zagadnienie: Powtarzamy modlitwy

Nauka modlitwy

Materiały do zajęć:

Przeczytaj:

POZDROWIENIE ANIELSKIE

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 

błogosławionaś Ty między niewiastami, 

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, 

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Życzę przyjemnej pracy!


