
Klasa 1 – Danuta Dryl

Zadania do zdalnego wykonania w dn. 11.05 – 15.05.2020

Data Zagadnienie Zadania do wykonania dla wszystkich Zadania dla 
chętnych

11.05

Poniedziałek

Wiosenny 

sad

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza

1. Korzystając z różnych źródeł informacji napisz
w zeszycie nazwy drzew i krzewów owocowych 
(przynajmniej 5), zacznij tak: 

Drzewa owocowe: czereśnia, …….., ………., ...

Krzewy owocowe: aronia, ………,……….., ...

2.  Przeczytaj tekst na s. 91 w podręczniku, 
odpowiedz na pyt. 3.  Opowiedz

Skąd się biorą owoce?

3. Ćw. 5, 6, 7 s. 83 w kart. ćw.

4. Ładnie przeczytaj rodzicom tekst na s. 91.

Ed. matematyczna

Figury geometryczne

Ćw. 1, 2 s. 54 w podręczniku

Ćw. 1, 2 s. 48 w kartach ćwiczeń

Plastyka

Wykonaj wiosenne drzewko owocowe ( forma 
płaska lub przestrzenna). Użyj farb, bibuły, 
patyczków i innych materiałów. Możesz 
skorzystać z podpowiedzi.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/05/wiosenn
e-prace-plastyczne/ 

Zaj. informatyczne

Mysz i klawiatura

http://scholaris.pl/resources/run/id/106372 

Od kwiatu do owocu

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

Przeczytaj tekst na s.
90 w podręcz. pyt.1

Ćw. 2  s. 82 w kart. 
ćw.

Jaka to figura?

http://matzoo.pl/klas
a1 

12.05

Wtorek

Wiosenne 
prace w 
ogrodzie

Ed. polonistyczna, społeczna

1. Głośno przeczytaj zdania. Zastanów się,  
uporządkuj  zdania we właściwej kolejności.

 Grabienie.

Z pomocą rodziców 
albo dziadków załóż 
swój ogródek. 
Posiej,  posadź 
warzywa. Pielęgnuj i
obserwuj rozwój 
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http://matzoo.pl/klasa1
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 Kopanie ziemi.

Pielęgnowanie ( podlewanie, wyrywanie      
chwastów).

Sianie. Sadzenie.

2. Pokaż kolejne czynności ruchem i gestem. 
Opowiedz kolejne czynności, używając wyrazów: 
Najpierw … Następnie … Potem … Później …

3. Przepisz uporządkowane zdania do zeszytu.

4. Ćw. 2 i 3 ( Rodzaje zdań - uważnie przeczytaj 

informacje z prawej strony) s. 86 – 87 w kartach ćw.

roślin.

Ćw. 4, 5 s. 87

13.05

Środa

,,Dz’’ jak 
dzwon

Edukacja polonistyczna, plastyczna

1. Poznaj dwuznak ,,Dz, dz” , wyraz dzwon 
podziel na głoski, sylaby i litery, ćw. 1, 2, 3 s. 90 -
91 w kartach ćw.

2. Przeczytaj  tekst, czytając zwróć uwagę na 
zdania opisujące  dzwon.

3. W zeszycie narysuj dzwon.

4. Przepisz z tekstu do zeszytu 2 – 3 zdania 
opisujące dzwon (postaraj się pisać w 
właściwych liniach, estetycznie i bezbłędnie).

Przepisane zdania przeczytaj rodzicom.

Matematyka

Wyróżnianie boków i kątów w figurach 
geometrycznych

1. Ćw. 1, 2 , 4, 5 s. 56 – 57 w podręczniku.

2. Ćw. 1, 2,  s. 50 w kartach ćw.

Muzyka

Dźwięki sol i mi

Przypomnij piosenka pt. ,,Idzie do nas wiosna”, 
zaśpiewaj ją domownikom.

Ćw. 1 s. 128 w podręcz.

Ćw. 1 s. 103 w kartach ćw.

Wych. Fizyczne

Rozgrzewka, powtórz 3 razy. Możesz zrobić 
krótkie przerwy.

Przeczytaj tekst na s.
101 w podręcz. 

Ćw. 4, 5 s. 91 w 
kartach ćw.

Obejrzyj film o 
dzwonie ,,Zygmunt’’
na Wawelu. 

Wawel to wzgórze, 
historyczna dzielnica 
Krakowa. Na wzgórzu 
znajduje się Zamek 
Królewski i bazylika 
archikatedralna Św. 
Stanisława i Św. 
Wacława.

https://www.youtub
e.com/watch?
v=J5Bg_KtWgfg 

2 dowolne ćwiczenia
s. 49 w kart.ćw.

ćw. 2, 3 s. 103 w 
kartach ćw.

https://www.youtube.com/watch?v=J5Bg_KtWgfg
https://www.youtube.com/watch?v=J5Bg_KtWgfg
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https://www.youtube.com/watch?
v=qREgqFYxl-Q&feature=youtu.be   

14. 05

Czwartek

Odwiedzamy
muzea

Edukacja polonistyczna

1. Pobaw się z rodzicem w skojarzenia do wyrazu
,,muzeum”.

2. Przeczytaj samodzielnie albo z pomocą tekst na
s. 102 – 103, odpowiedz napytanie 2, 3, 4. 

4. Podkreśl wyrazy z ,,dz” w wierszu na s. 92 w 
kartach ćw. Głośno przeczytaj.

5. Ćw. 2, 4 s. 92 – 93 w kart. ćw.

Matematyka

Obliczanie długości przedmiotów

Ćw. 1, 2, 3 s. 59 w podręcz.

Ćw. 1, 2 s. 53 w katach ćw.

Zaj. Informatyczne

Wirtualna wycieczka – jak to działa?

http://scholaris.pl/resources/run/id/106363   

Wych. Fizyczne

Wykonaj ćwiczenia z środy. Jeśli pogoda dopisze,
wyjdź na podwórko. Poćwicz z piłką 
( kozłowanie, rzucanie, prowadzenie nogą). 
Wymyśl inne zabawy. Do zabawy zaproś 
rodzeństwo albo rodziców.

Skansen w 
Ciechanowcu

https://www.muzeu
mrolnictwa.pl/ 

( film pod tekstem)

Ćw. 3, 5 s. 92 - 93

15.05.2020
Piątek

,,Dź” jak 
dźwięk

Edukacja polonistyczna

1. Poznaj dwuznaki ,,Dź, dź”. Podziel wyraz 
dźwięk na głoski, sylaby i litery. Ćw. 1, 2, 4 s. 94 
– 95 w kartach ćw.

2. Zanim przeczytasz tekst w podręcz. na s. 104, 
przeczytaj pytania:

- Z jakiego powodu Zenek wciągnął na maszt 
flagę Polski?

- Co zagrał na trąbce?

- Jak nazywa się hymn Polski?

- W jakich okolicznościach można usłyszeć 
polski hymn? 

 Przeczytaj tekst. Ustnie, pełnym zdaniem 

Wsłuchaj się w 
dźwięki, jakie 
dochodzą do 
Twojego ucha z 
kuchni, podwórka. 
Pobaw się w 
tworzenie dźwięków,
np. szeleszcząc 
papierem, stukając 
ołówkiem w blat 
biurka, szklankę. 
Powiedz, które 
dźwięki są 
przyjemne, które 
nieprzyjemne dla 
Twojego ucha.

https://www.muzeumrolnictwa.pl/
https://www.muzeumrolnictwa.pl/
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odpowiedz na powyższe pytania. Jeśli nie 
potrafisz, czytaj jeszcze raz.

3. Starannie i bezbłędnie przepisz do zeszytu 
fragment tekstu od słów

 ,,- Nasz hymn to Mazurek Dąbrowskiego ...” 
Czerwoną kredką podkreśl samogłoski.

Przepisane zdania przeczytaj rodzicom.

Matematyka

Ćwiczę dodawanie i odejmowanie liczb w 
zakresie 20

Ćw. 1, 2, 3 s. 60 w podręcz. (ustnie)

Ćw. 1, 2 s. 54 w ćwiczeniach

Muzyka 

Dźwięki wysokie i niskie

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

Ciekawostka: Poziom
dźwięków mierzymy w 
decybelach, przy 60 
decybelach mówi się o 
hałasie. Hałas powyżej 
130 decybeli może 
trwale uszkodzić słuch.

Język 
angielski

Tworzenie 
kolorów

1. Przypomnijcie sobie nazwy kolorów, które już 
znacie. Postarajcie się je samodzielnie odczytać:
           yellow – żółty
           blue – niebieski

red – czerwony
green – zielony
orange – pomarańczowy
purple – fioletowy
pink – różowy
white – biały
black – czarny
brown – brązowy
grey – szary

2. W zadaniu 5 w podręczniku popatrzcie na 
kolory. Jak myślicie, jaki kolor uzyskamy łącząc 
yellow i blue? A jaki mieszając yellow i red?

3. Możecie to sprawdzić wykonując ćwiczenie 5 
na str. 54 w zeszycie ćwiczeń. Możecie 
wysłuchać tego nagrania na eDesk.pearson.pl 
lub od razu pokolorować klesk numer 1 red, 
numer 2 white, numer 3 blue, numer 4 pink, 
numer 5 purple.

4. Pokolorujcie i napiszcie po śladzie również 

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


ćwiczenie 6, 7, 8 na stronie 54 i 55 w 
ćwiczeniach.

Dla chętnych: Nauczcie się piosenki CD 3.7 ze 
strony eDesk.pearson.pl. 

Powodzenia!

Słuchanie historyjki

1. Wysłuchajcie historyjki, która znajduje się
w podręczniku na stronie 56. Historyjka 
ma numer CD 3.11.

2. Następnie wykonajcie ćwiczenie 9 i 10 na 
stronie 56 w zeszycie ćwiczeń. W ćw. 9 
należy wybrać kolor ubrania, jakie ma na 
sobie Mickey i Minnie i je zaznaczyć.

Życzę miłej pracy!


