
Klasa 1 – Danuta Dryl

Zadania do nauki zdalnej w dn. 04.05 – 08.05.2020

Data Zagadnieni
a

Zadania do wykonania dla wszystkich Zadania dla 
chętnych

04.05

poniedziałek

Na wsi Edukacja polonistyczna, przyrodnicza

1. Ćw. 1, 2 s. 78 w kartach ćw. ( uważnie czytaj 
polecenia)

2. Obejrzyj ilustracje, uważnie przeczytaj tekst, 
odpowiedz ustnie na pyt. 1, 2 na s. 87 w podręczniku.

3. Ćw. 4, 5 s. 79 w kartach ćw.

Ed. matematyczna

Ćw. 8 s. 47 w podręczniku ( działania przepisz do 
zeszytu i oblicz)

zad. 2 s. 46 w kartach ćw. 

Zaj. Informatyczne

Prawidłowa postawa przy komputerze

http://scholaris.pl/zasob/106327?
eid[]=POCZ&sid[]=KOMP2&bid=0&iid=0&api= 

Wych. Fizyczne, muzyka

Zrób rozgrzewkę przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?
v=OZTYeTEZ2wA 

Obejrzyj film 
,,Zwierzęta na 
wsi”

https://www.yout
ube.com/watch?
v=v4R2rkylrc0 

Ćw. 3 s. 79 w 
kartach ćw.

Oś liczbowa

https://www.yout
ube.com/watch?
v=W0QSptcTv1U

zad. 3 s. 46

05.05

wtorek

Symbole 
Polski

Ed. polonistyczna

1. Porozmawiaj z rodzicami na temat symboli 
narodowych. Możesz skorzystać z informacji 
zawartych w epodręczniku.

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_
V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=748 

Blok: Moja ojczyzna     Temat: Symbole Polski

2. Przepisz starannie i bezbłędnie zdania do zeszytu. 

Godło naszego kraju to Orzeł Biały. Jest on 
umieszczony na czerwonym tle. Ma złotą koronę. 
Dumnie spogląda w prawą stronę.
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 Opis przeczytaj domownikom.

06.05.2020

środa

Jestem 
Polakiem

Edukacja polonistyczna, społeczna

1. Zagraj, zgadnij: Moja mała Ojczyzna

https://learningapps.org/1264128 

2. Obejrzyj film pt. ,,Polak mały”

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

Odpowiedz na pytania:

-  Jaki tytuł nosi nasz hymn? 

-  Gdzie możemy zobaczyć flagę państwową?

- Co jest naszym godłem?

3. Przypomnij wiersz Władysława Bełzy ,,Kto Ty 
jesteś”. Poproś, by ktoś z domowników zadawał 
pytania, a Ty odpowiadaj na nie.

4. Poćwicz pisanie wyrazów z ,,ć” i ,,ci”.

http://pisupisu.pl/3/ortografia/ci-i-c-wybierz-puzzle 

Ed. muzyczna

Przypomnij słowa  ,,Mazurka Dąbrowskiego” 

https://www.youtube.com/watch?v=MyLFTSUWRy8

Do wspólnego śpiewania zaproś rodzeństwo. 
Pamiętajcie o postawie na baczność.

Wych.fizyczne

Wyjdź na podwórko, wykonaj rozgrzewkę. Następnie
biegaj w różnym tempie, pokonując naturalne 
przeszkody, np. przeskocz leżący kamień, obiegnij 
wkoło drzewo.

Opowiedz 
rodzicom 
,,Legendę o 
Lechu, Czechu i 
Rusie”. 

Plastyka

Namaluj orła 
według własnego 
pomysłu albo 
skorzystaj ze 
wskazówek.

https://www.yout
ube.com/watch?
v=jjMBuPt6aVY 

07.05

Czwartek

Chrońmy 
Ziemię

Ed. polonistyczna, przyrodnicza, informatyczna

1. Poznaj ,,H, h” , ćw. 1, 3 s. 80 – 81 w kartach 
ćwiczeń .

2. Przeczytaj wyrazy z ,,h, H” w podręczniku na s. 
88.

3. Porozmawiaj z domownikami na temat zagrożeń 
dla środowiska spowodowanych przez człowieka na 
podstawie obserwacji. Możesz skorzystać z 
podanych informacji.

ćw. 4, 5 s. 81 w  
kartach ćwiczeń
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https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_
V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=748 

Blok: Chrońmy Ziemię. Poznajemy skarby Ziemi. 

Temat: Chora Ziemia

Matematyka

1. Naucz się wymieniać  nazwy kolejnych miesięcy 
w oparciu o planszę w podręczniku na s. 52.

2. Ćw. 1, 2, 3 s. 47 w kartach ćwiczeń.

Wych. Fizyczne

Dzisiaj albo w najbliższym czasie wybierz się z 
rodzicami na rowerową przejażdżkę. Możesz też 
pojeździć na hulajnodze albo rolkach, oczywiście 
pod opieką rodziców.

Miesiące

https://www.matz
oo.pl/klasa1 

Ćw. 4 s. 47

08.05.2020

piątek

Dzieci 
segregują 
śmieci

Ed. polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, 
informatyczna

1. Poznaj dwuznak ,,ch, CH’’, ćw. 1, 3 s. 84 w 
kartach ćwiczeń .

2. Przeczytaj tekst na s. 92 w podręczniku.

3. Narysuj w zeszycie chmury jakie ostatnio 
zaobserwowałeś na niebie (na pół strony). Spróbuj 
pod rysunkiem napisać odpowiedź na pytanie:

- Co przypominają chmury?

4. Powiedz rodzicom, co możesz zrobić, by nasza 
planeta była piękna i czysta. Możesz skorzystać z 
podpowiedzi. 
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_
V9_WIOSNA_1_3_25_126_p7 

Blok: Chrońmy Ziemię. Poznajemy skarby Ziemi. 
Temat: Dzieci segregują śmieci!

ćw. 4, 5 s. 85 w 
kartach ćwiczeń, 

Chętni mogą  
ćwiczyć pisanie w
,,Zeszycie do 
ćwiczeń w 
pisaniu w klasie 
1”

Język 
angielski

4.05.2020

Nazwy 
ubrań – 
ćwiczenia 
w pisaniu

1. W podręczniku na stronie 52 i 53 
znajdziecie nazwy ubrań. Możecie posłuchać 
tych nazw na portalu dla uczniów 
eDesk.pearson.pl. Należy tam się zalogować 
i można znaleźć nagrania do podręcznika i 
ćwiczeń. 

2. W ćw. 3 na str. 53 posłuchajcie i wskażcie, 
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o którym z ubrań jest mowa. Natomiast w ćw.
4 powiedzcie, który opis ubrania słyszycie. 
Przy numerach zadań znajdują się numery 
nagrań, które usłyszycie na platformie.

3. Wykonajcie ćwiczenia: 1, 2 i 4 na str. 52 i 
53 w zeszycie ćwiczeń. Należy w nich 
napisać po śladzie nazwy ubrań, połączyć z 
obrazkami lub wpisać numery. Czytajcie 
uważnie polecenia tych ćwiczeń.

4. W ćwiczeniu 3 na str. 53 należy posłuchać, 
jak ubrane są dzieci i pokolorować ich 
ubrania. 

Życzę miłej pracy!

Dla chętnych:  Możecie zrobić zdjęcia wykonanych
ćwiczeń i wysłać na mojego maila.


