
Klasa 1 – Danuta Dryl

Zadania do wykonania w dn. 18 V – 22 V 2020

Data Zagadnienie Zadania do wykonania Zadania dla
chętnych

18 V 

poniedziałek

,,Dzi” jak 
dziecko

Ed. polonistyczna

1. Poznaj spółgłoski miękkie ,,Dzi, dzi”. Podziel 
wyraz dziecko na sylaby, głoski, litery.

( dzi jest jedną głoską, składającą się z 3 liter)

2. Ćw. 2, 3, 4 s. 96 – 97 w kart. ćw.

3. Przeczytaj op. na s. 106 w podręczniku. Przed 
czytaniem przeczytaj pytania.

- Jaki ważny dzień obchodziły dzieci w szkole?

- Co robią dzieci z klasy Jadzi?

- W jaki sposób dzieci pracują?

4. Ładnie przeczytaj dowolny tekst rodzicom, 

s. 106 – 107 w podręcz.

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

1. Ćw. 1 - 3 s. 60  ( ustnie) w podręcz.

2. Ćw. 1, 2 s. 54 , ćw. 5 s. 57 w kart. ćw.

Zaj.informatyczne

Poćwicz pisanie spółgłosek miękkich, ó, ę, ą. 
Naciśnij jednocześnie klawisz alt i s da ś,   alt i x 
da ź,    alt i c da ć,     alt i n da ń,  d alt i   x da dź,  
alt i a da ą,       alt i e da ę,       alt i o da ó

Spróbuj pisać wielkie litery, naciśnij caps lock. 
Pamiętaj o odstępach, naciskaj klawisz SPACJA.

Uzupełnij 
zaproszenie

Ćw. 5 s. 97 w kart. 
ćw.

Ed. plastyczna

Wykonaj kwiatek 
dowolną techniką. 
Podaruj go mamie. 
Wykorzystaj 
bibułkę, kolorowy 
papier i inne 
materiały.

Przepisz zdania

Zuchy stoją na 
baczność. Jadźka 
gra na trąbce. 
Polska ma swój 
hymn i swoją flagę.
( Jeśli  uda się 
wykonać to zadanie, 
proszę o zdjęcie 
pracy).



Wych.fizyczne

Tor przeszkód w domu z rodzicem

https://www.youtube.com/watch?v=3RVfgZk-
VLs&fbclid=IwAR1hHlr5sbvuhmaFVLFpivHnoj
vFp 

19 V

wtorek

,,Dż” jak 
dżem

Ed. polonistyczna

1. Poznaj dwuznak ,,dż’’. Wyraz dżem podziel na 
sylaby, głoski i litery.

2. Ćw. 1, 2, 3 s. 98- 99

3. Obejrzyj ilustrację, przeczytaj tekst na s. 108 w 
podręcz. Spróbuj opowiedzieć,  co działo się dalej,
jak zakończył się piknik? Postaraj się ustnie ułożyć  
4 – 5 zdań rozwiniętych. Wiem, że potrafisz.

4. Porozmawiaj z mamą na temat, czy dżem i 
konfitury to zdrowe przekąski oraz jak często 
można je spożywać. 

5. Przeczytaj dowolny tekst rodzicom. 

Piramida zdrowego 
żywienia – 
przypomnienie.

https://www.youtub
e.com/watch?
v=tRfdknaK7Kw 

ćw. 4 s. 99 w kart. 
ćw.

20 V 

środa

Wieje wiatr Ed. polonistyczna

1. Przypomnij poznane litery, ćw. 1, 2 s. 3 , 

ćw. 6 s. 5 w kart. ćw.

2. Przeczytaj tekst na s. 9 w podręcz. Odpowiedz 
na pyt. 4, 5 

Film ,,Dobry i zły 
wiatr”

https://www.youtub
e.com/watch?
v=QogX1FbRmF0 

Ćw. 3, 5, s. 4 – 5
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3. Ćw. 3, 4 s. 7 w kart. ćw.

4. Przeczytaj  tekst domownikom, podręcz. s. 9

Matematyka

Posługiwanie się kalendarzem

1. Przygotuj kalendarz.

2. Ćw. 1. s. 62, podręcz.

3. Ćw. 1. 2, 3 s. 56 w ćwiczeniach.

4. Odszukaj w kalendarzu datę swoich urodzin i 
najbliższych.

Wych. Fizyczne

Jeśli nie pada, wyjdź na podwórko, pobaw się w 
klasy. O zasady zabawy zapytaj rodziców. Do gry 
zaproś rodzeństwo.

ćw. 1, 2 s. 6  w kart. 
ćw.

Odpowiedz ustnie 
na pyt. 6 s. 9 w 
podręcz.

Technika, ed. 
plastyczna, 
społeczna

Spróbuj wykonać 
latawca według  
własnego pomysłu 
albo wzoru.

https://kreatywnach
wila.pl/latawiec-z-
papieru/ 

21 V 
czwartek

W 
chmurach

Edukacja polonistyczna

1. Przeczytaj samodzielnie albo z pomocą wiersz 
w podręcz. s. 10, ustnie odpowiedz na pyt. 1 – 3 

2. Ćw. 1, 2 s. 8 w kart. ćw. Na pytania odpowiadaj 
pełnym zdaniem.

3. Wiersz przeczytaj rodzicom najładniej jak tylko
potrafisz.

Ed. przyrodnicza

1. Przeczytaj tekst w podr. na s. 11, ustnie 
odpowiedz na pyt. 4, 5

2.  Ćw. 3, 4 s. 9 w kart. ćw.

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – 

Żywioły ( znajdziesz 
tu ciekawe 
doświadczenia)

https://epodreczniki.
pl/wczesnoszkolna/
KL1_ORE_V9_WI
OSNA_1_3_27_133
_p7 

Blok: Wiosenna 
pogoda

Temat: Żywioły
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powtórzenie

1. Ćw. 3, 5, podręcz. s. 63 . Przepisz działania do 
zeszytu i oblicz. 

2. Zad. 6, 7, 8 s. 57 w kart. ćw.

Muzyka

Spośród podanych piosenek wybierz jedną. 
Spróbuj naucz się na pamięć. Zaśpiewaj mamie 26
maja z okazji jej święta.

https://www.youtube.com/watch?
v=TrgNO45oMME 

Wych. Fizyczne

Jeśli masz możliwość, wyjdź na podwórko, graj w
klasy, pobaw się piłką ( kozłuj, rzucaj,np. do celu, 
prowadź nogą).

Zad. s. 63 w podr. 
ustnie

22 V 

piątek

Latające 
maszyny

Ed. polonistyczna

1. Przeczytaj tekst o latających maszynach w 
podręcz. s. 12, odp. na pyt. 1 – 3.

2. Przepisz staranie i bezbłędnie do zeszytu 2 - 3 
zdania z tekstu Możesz pisać z pamięci. Uważaj 
na wyrazy trudne z ,,ż, rz, ó, u, h, ch.

3. Ćw. 1, 4, 5 s. 10 - 11

Plastyka

Zaprojektuj i narysuj kredkami na kartce A4 
pojazd, np. pojazd do przewozu ludzi, którzy lubią
czytać książki. Napisz nazwę tego pojazdu.

Matematyka

Wprowadzenie mnożenia

Przygotuj koraliki lub inne liczmany, wykonuj 
ćwiczenia razem z uczniem na filmiku.

https://www.youtube.co  m/watch?
v=MD43cZvED5k 

1. Ćw. 1, 2 s. 64 w podręcz.  

2. Zad. 1, 2, 3, 4 s. 59 w ćwiczeniach

Poćwicz pisownię 
wyrazów z ,,ó”,,u”.

https://dyktanda.onli
ne/app/dyktando/47 

( uzupełniaj dyktando 
do momentu aż 
uzupełnisz je 
bezbłędnie)

Poznaj pracę pilota

https://www.youtub
e.com/watch?
v=lVRYrU1ofLA 

Przeczytaj opowieść
o Dedalu i Ikarze, 
podręcz. s. 14, odp. 
na pyt. 3

ćw. 1, 3 s. 12 – 13 w
kart. ćw.

Zad. 3, 4 ustnie, 
zad. 5 w zeszycie, s.
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65 podręcz.

Życzę  Wam dużo wytrwałości. 

Trzymam za Was kciuki. 

Pamiętajcie o czytaniu. 

 Język angielski

Powtórzenie słownictwa „Ubrania”. Gra z wycinanką

1. W wycinankach znajdziecie planszę z ubraniami. Możecie ją wyciąć i dowolnie ubierać 
dzieci. Możecie wybrać czapkę, koszulkę i spodnie. Potem można je zamienić na inne części
garderoby.

2. W podręczniku na stronie 27 znajduje się zadanie 12. Ono pokazuje, jak można układać 
kartoniki.

3. Nagranie do tego zadania mówi, jak jedno dziecko prezentuje ubraną przez siebie postać, a 
drugie powtarza nazwy jego ubrań:

Osoba 1: I’m wearing a blue hat.

Osoba 2: Blue hat.

Osoba 1: I’m wearing a purple T-shirt.

Osoba 2: Purple T-shirt.

Osoba 1: I’m wearing grey trousers.

Osoba 2: Grey trousers.

Osoba 1: Yes. That’s right!

Możecie w ten sposób pobawić się z kimś w swoim domu. Powodzenia!

4. Postarajcie się wykonać ćwiczenie 11 na stronie 57 znajdując postać tak samo wyglądającą 
jak osoba po lewej stronie. A w ćwiczeniu 12 pokolorujcie ubrania pirata zgodnie z jego 
słowami.

Opisywanie ubrań na różną pogodę

1. Znacie już nazwy ubrań na letnią i na zimową pogodę. Wiecie, które z nich powinniśmy 
nałożyć i pewnie umiecie powiedzieć to po angielsku.
Zapoznam was jeszcze z dwoma nowymi słowami. Jest to:
scarf – szalik



shorts - spodenki

2. Spójrzcie na zdjęcia dzieci w zadaniu 13 w podręczniku na stronie 58. Spróbujcie 
powiedzieć, które dziecko mówi, że jest ubrane w następujący sposób:

Osoba 1: It’s hot. I’m wearing shorts, a T-shirt and a hat.

Osoba 2: Brr. It’s cold. I’m wearing a coat and boots. I’m wearing a scarf too.

3. Jeśli potraficie powiedzcie po angielsku, w które części garderoby powinna się ubrać postać 
1 i postać 2 w zadaniu 14 na tej samej stronie. Zwróćcie uwagę, jakie tam panują pory roku.

4. Może uda wam się wykonać ćwiczenie 13 na stronie 58 w ćwiczeniach. Należy tam 
pokolorować termometry na czerwono przy dzieciach, które są lekko ubrane i na niebiesko 
przy tych, którzy są ciepło ubrane.

5. Dla chętnych: Ćwiczenie 14, 15, 16 na stronie 58 i 59 w ćwiczeniach.


