
Klasa I – Danuta Dryl

Zadania do wykonania w dn. 01. 06 – 05.06. 2020r.

Pamiętajcie o codziennym czytaniu!

Data Zagadnieni
e

Zadania dla wszystkich Zadania dla chętnych

01.06

poniedziałek

Dzień 
Dziecka

Ed. polonistyczna

1. Przyjrzyj się ilustracji na s. 56 – 57 w podr.

odp. na pyt. 1, 2, 4. 

Pobaw się z mamą w układanie pytań i 
odpowiedzi do rysunku.

2. Ćw. 1, 2, 5 s. 56 – 57 w kart. ćw. Imiona 
piszemy wielką literą.

Matematyka

Ćwiczę mnożenie liczb przez 5

1. Ćw. 1 , zad. 2, 3, 4 s. 70 w podr. ustnie

2. Ćw. 1, zad. 2 s. 64 w kart. ćw.

Muzyka

1. Poznaj całą nutę i półnutę, podr. s. 95, odp. na
pyt. 1 – 3.

2. Ćw. 1 – 3 s. 89 w kart. ćw. 

Zaj. informatyczna

Poćwicz pisanie liter.

http://scholaris.pl/resources/run/id/106382 

Wych.fizyczna

Wyjdź na podwórko, pokonuj przeszkody 
naturalne, np. obiegnij drzewo, krzewy, biegaj z 
wysokim unoszeniem kolan, z podskokiem, w 
różnym tempie. 

DROGIE DZIECI!

NIECH SPEŁNIAJĄ SIĘ WASZE MARZENIA,

A RADOŚĆ I UŚMIECH

TOWARZYSZĄ WAM KAŻDEGO DNIA.

Z okazji Dnia Dziecka życzy wychowawczyni

https://epodreczniki.pl/
wczesnoszkolna/KL1_
ORE_V9_LATO_1_4_
31_151_p1 

Blok: Wszystkie nasze 
dzieci są

Temat: Dzień Dziecka

Ćw. 3, 4 s. 56 – 57 w 

kart.ćw.

Zad. 3 s. 64

http://scholaris.pl/resources/run/id/106382
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_151_p1
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_151_p1
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_151_p1


02.06

wtorek

Prawa 
dziecka

Ed. polonistyczna, plastyczna

1. Poznaj prawa dziecka, podr. s. 59

Warto wiedzieć!

Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 XI 1989. W tym 
dokumencie zostały spisane wszystkie prawa dziecka.

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka.

2. Ćw. 2 - 5 s. 58 - 59 w kart. ćw.

3. Zilustruj kredkami w zeszycie prawo, które 
twoim zdaniem jest najważniejsze.

https://epodreczniki.pl/
wczesnoszkolna/KL1_
ORE_V9_LATO_1_4_
31_153_p2 

Blok: Wszystkie nasze 
dzieci są

Temat: Prawa i obowiązki 
dziecka

03.06

środa

Zabawy 
naszych 
rodziców i 
dziadków

Ed. polonistyczna

1. Z czym kojarzy ci się zabawa? Zapisz swoje 
skojarzenia w ćw. 1 s. 60 w kart. ćw.

2. Przeczytaj wiersz i teksty na s. 62 – 63 w 
podr. Powiedz mamie, jakie zabawy są w nich 
opisane.  

Zapytaj rodziców, babcię, dziadka o ich zabawy 
z dzieciństwa.

3. Ćw. 1, 2, 3, 6 s. 62 – 63 w kart. ćw. 

4. Naucz się pięknie czytać wiersz i dowolny 
tekst pod obrazkami. Przeczytaj rodzicom.

Matematyka

Ćwiczę mnożenie liczb.

1. Przepisz do zeszytu działania z zad. 1 s. 71, 
podr. Znaki zapytania zastąp liczbami.

2. Zad. 2, 3 s. 71 w podr. ustnie

3. Zad. 1, 2 s. 65 w kart. ćw.

Wych.fizyczne

Pobaw się w klasy albo  inną grę z dzieciństwa 
rodziców i dziadków. Do zabawy zaproś 
najbliższych.

Przeczytaj sam albo z 
pomocą ciekawe 
opowiadanie pt. 
,,Kiedy się dobrze 
bawimy’’ w podr. s. 60 
- 61 , odp. na pyt.  1 - 3

Ćw. 4, 5 s. 63

Poćwicz mnożenie

https://szaloneliczby.pl/
tabliczka-mnozenia-
do  20/ 

Technika

Wykonaj zośkę – piłkę 
do zabawy.

http://zrobtosamki.pl/2
018/05/zoska-pilka-
wlasnej-roboty/ 

http://zrobtosamki.pl/2018/05/zoska-pilka-wlasnej-roboty/
http://zrobtosamki.pl/2018/05/zoska-pilka-wlasnej-roboty/
http://zrobtosamki.pl/2018/05/zoska-pilka-wlasnej-roboty/
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-20/
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-20/
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-20/
https://szaloneliczby.pl/tabliczka-mnozenia-do-20/
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_153_p2
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_153_p2
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_31_153_p2


04.06

czwartek

Bawimy się
w cyrk

Ed. polonistyczna

1. Napisz w zeszycie skojarzenia do wyrazu 
cyrk ( przynajmniej 5).

2. Przeczytaj wiersz pt. ,,Cyrk”, odp. na pyt. 1, 2
na s. 64 – 65 w podr.

3. Ćw. 1, 3, 4 s. 64 – 65 w kart. ćw. 

4. Naucz się czytać wiersz ,,Cyrk”. Ładnie 
przeczytaj rodzicom.

Matematyka

Zapoznaję się z tabliczką mnożenia

1. Ćw.1 - 3 s. 72 w podr. 

2. Ćw. 1 - 4 s. 66  - 67 w kart. ćw.

Wych. Fizyczna

Wyjdź na podwórko. Baw się piłką. Możesz 
bawić się zośką.  Tu znajdziesz zasady gry.

https://2godzinydlarodziny.pl/zoska/ 

Spróbuj wcielić się w rolę 
artystów cyrkowych, 
którzy przedstawiają się 
publiczności. W 
wypowiedzi wykorzystaj 
informacje umieszczone w
wierszu ,,Cyrk”, np. 
Jestem Eugeniusz Wymyk ,
geniusz trapezu. Wywijam 
salta, wkładając palta.

Ćw. 2, 5 s. 64 - 65

Ćw. 5, 6 s. 67

05. 06

piątek

Legenda o 
Białym 
Orle

Ed. polonistyczna

1. Przeczytaj tekst i komiks legendy na s. 28 – 
29 w podr.   

Legenda to opowieść o postaciach i zdarzeniach 
historycznych. 

Opowiedz własnymi słowami legendę o 
powstaniu Gniezna.

2. Ćw. 1, 3 s. 28 – 29 w kart. ćw.

3. Przeczytaj rodzicom komiks albo tekst 
legendy.

Ed. przyrodnicza, muzyczna

Unia Europejska i symbole Unii

1. Przeczytaj tekst na s. 31 w podr. odp. na pyt. 
4, 5.

2. W zeszycie narysuj flagę Unii.

Pod rysunkiem napisz zdania z pamięci.

Flaga Unii Europejskiej to dwanaście złotych 
gwiazd na lazurowym tle. Gwiazdy są 
umieszczone jak godziny na zegarze.

Spróbuj odpowiedzieć 
na pyt. 4 s. 29 w podr.

Ćw. 2, 4 s. 28 – 29

Zachęcam do obejrzenia 
filmu o początkach 
państwa polskiego.

https://www.youtube.c
om/watch?v=gc-
c8tSNAqg 

https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg
https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg
https://www.youtube.com/watch?v=gc-c8tSNAqg
https://2godzinydlarodziny.pl/zoska/


3. Ćw. 2, 3 s. 30 w kart. ćw.

4. Wysłuchaj hymnu Unii Europejskiej

https://www.youtube.com/watch?
v=PuCznLq1QlA 

Krzyżówka na s. 31 w 
kart. ćw.

Język angielski – 1.06.2020r. - klasa I

Nazwy zwierząt domowych, kolory, produkty spożywcze

1. Znacie już wiele angielskich słów. Wiecie, jak nazwać zwierzęta domowe, kolory i jedzenie.
To wszystko znajdziecie na obrazkach w podręczniku na str. 62 i 63. Oglądając je, 
spróbujcie powiedzieć jaki numer ma postać, która się wypowiada:

A: I’m a mouse. I’m wearing a blue dress. I’m happy.

It’s numer ….

B: I’m mouse. I’m wearing a green dress. I like cheese.

It’s numer ….

C: I’m mouse. I’m wearing a yellow T-shirt. I’ve got a ball.

It’s numer …

D: I’m a bird. I’m blue and yellow. I’m wearing an orange hat.

It’s numer …

2. Podpiszcie nazwy przedmiotów zgodnie z numerami na obrazku w zadaniu 7 na stronie 63 
w zeszycie ćwiczeń. W ćwiczeniu 8 dowiecie się, w jakim kolorze jest sukienka 
Kopciuszka.

Słuchanie historyjki

1. W podręczniku na stronie 64 znajdziecie historyjkę z Myszką Mickey i Minnie. Prześledźcie
przygodę bohaterów i postarajcie się przeczytać zdania, które tam znajdziecie. Poniżej 
zamieszczę ich tłumaczenie, abyście rozumieli o czym ona opowiada:

I’ve got  a hamster. – Mam chomika.

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA


I don’t like water. – Nie lubię wody.
I like dogs. – Lubię psy.

2. Napiszcie po śladzie nazwy zwierząt w ćwiczeniu 9 na stronie 64. Połączcie zwierzęta z 
naszymi bohaterami i w ćwiczeniu 10 wpiszcie nazwy zwierząt, które posiada Minnie, a 
które Mickey.

Miłej pracy!


