
Zadania do zdalnego nauczania w klasie 1 06.04 do 08.04 – Danuta Dryl

Pamiętaj o codziennym czytaniu, różnych formach aktywności fizycznej i  zdrowym 
odżywianiu.

Data Zagadnienie Zadania dla wszystkich uczniów Zadania dla chętnych

06.04.2020
poniedziałek

Zwyczaje 
wielkanocne

Edukacja polonistyczna, 
plastyczna
1. Rozwiąż diagram, ćw.1.s.100
2. Posłuchaj opowiadania 
,,Wielkanocne zamieszanie” ze 
strony
https://epodreczniki.pl/wczesnos
zkolna/KL1_ORE_V9_WIOSN
A_1_3_22_111_p1.html?v=686 
(Temat bloku”Świąteczne zwyczaje, 
Temat dnia: Zwyczaje wielkanocne, 
moduł1)
- Opowiedz, co robiły 
Zgrzyciaki.
3. Wykonaj ćwiczenia w module 
2,3,4,5 
4. Zaprojektuj świąteczny stół. 
Narysuj kredkami potrawy i 
elementy dekoracyjne,  które 
znajdują się na stole podczas 
śniadania wielkanocnego.
Matematyka
Porównywanie liczb.
1.  Ćw. 2 s. 82

Zaj. Informatyczne
Spróbuj napisać na klawiaturze 
komputera 5 wyrazów 
związanych z Wielkanocą.
(microsoft word lub paint)
Wych. fizyczne
Ćwicz ze skakanką
https://www.youtube.com/watch?
v=u3F0v0lO2eQ 

Podpisz  potrawy i elementy 
dekoracyjne stołu. 

Poćwicz porównywanie liczb 
na stronie
https://szaloneliczby.pl/znak-
wiekszosci-i-mniejszosci-do-
20/ 

Spróbuj napisać 10 wyrazów 
związanych z Wielkanocą.
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07.04.2020
Wtorek

Wielkanocny 
baranek

Edukacja polonistyczna
1. Ułóż wyraz z liter: 
a,b,r,a,k,n,e
2. Wymień skojarzenia związane 
z tym wyrazem.
3. Posłuchaj opowiadania na s. 
112 w podręczniku.
4 Odpowiedz na pytanie 1,2 s. 
113 w podręczniku.
Muzyka
Postaraj  nauczyć 
się kilku zwrotek piosenki pt. 
,,Wełniany baranek”
Tekst na stronie
https://www.tekstowo.pl/piosenk
a,domowe_przedszkole,welniany
_baranek.html 
Wokal na stronie
https://www.youtube.com/watch?
v=6xpm8tTKdCQ 
Spróbuj zaśpiewać piosenkę 
domownikom podczas Świąt.

Jeśli chcesz, wykonaj  
wielkanocną ozdobę, pomysły 
znajdziesz tu
https://stylowi.pl/Katarzyna199
1/2046170/wielkanocne-prace-
plastyczne/strona/5 

08.04.2020
Środa

Pisanki Edukacja polonistyczna, 
społeczna
1. Posłuchaj wiersza 
,,Wielkanoc” na stronie
https://epodreczniki.pl/wczesnos
zkolna/KL1_ORE_V9_WIOSN
A_1_3_22_111_p1.html?v=686 
(Temat bloku: Świąteczne zwyczaje, 
Temat dnia:Pisanki)
2. Odpowiedz na pytanie: 
O jakich zwyczajach jest mowa
w wierszu? Jeśli nie zapamiętałeś, 
posłuchaj jeszcze raz.
3. Obejrzyj film pt.,,W koszyku 
wielkanocnym” (moduł 4)
4. Powiedz, co symbolizuje 
jajko?

5. Ćw. 2,3,5 s. 100, 101
Plastyka
- Ozdób jajko ( forma płaska 
albo przestrzenna) dowolną 
techniką. 
Wychowanie fizyczne
Poznaj różne formy aktywności 
fizycznej na stronie
https://www.youtube.com/watc

- Opowiedz w oparciu o film, 
jak barwiono jajka dawniej.

Ćw.4 s.101

Możesz wykonać dowolny 
eksperyment z jajkiem 
korzystając z podanych 
podpowiedzi na stronie
https://www.mamawdomu.pl/2
016/03/eksperymenty-z-jajem-
czyli-7-pomyslow-na-
doswiadczenia-z-dziecmi.html 
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h?v=jgJOS26G1wY Postaraj się
posprzątać swój pokój. Pomóż 
rodzicom w przedświątecznych 
porządkach.

Język 
angielski 
6.04.2020

Easter - 
Wielkanoc

1. Zapoznaj się ze 
słownictwem związanym 
ze Świętami 
Wielkanocnymi i postaraj
się nauczyć tych słów ze 
strony:

https://www.youtube.com/watch?
v=RaGTQEBDh7g

1. Włącz piosenkę „10 
Easter Bunnies” na 
stronie

 
https://www.fullofideas.pl/2016/
03/gry-zabawy-i-pomysy-na-
zajecia-o-4/
i spróbuj jej się nauczyć.
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