
 

Zadania do zdalnego nauczania w klasie 1       

15 – 17. 04. 2020 

Data Zagadnienia Zadania dla wszystkich Zadania dla chętnych 

15.04.2020 

środa 

,,Cz” jak 

czekolada 
Edukacja polonistyczna 

1. Posłuchaj zagadki 

,,Świetny smak, kolor kasztanowy. 

Przysmak to nie lada. 

Rodzi się w ziarnie kakaowym, 

a potem ją się zjada”.         Co to jest? 

2. Podziel wyraz czekolada na sylaby, głoski, 

wymień litery. 

- Podaj inne wyrazy z głoską ,,cz” na początku , 

na końcu, w środku wyrazów. 

3. Poznaj dwuznak ,,cz” drukowany i pisany w 

kartach ćwiczeń na s. 64 (pasek na górze 

strony). 

4. Wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4 s. 64 – 65. 

5.  Głośno przeczytaj wyrazy z ,,cz” na s. 70 – 

71 w podręczniku. 

Matematyka 

Dni tygodnia 

1. Wymień kolejne dni tygodnia, zacznij od 

poniedziałku. 

2. Poćwicz dni tygodnia w oparciu o 

 http://matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340 

3.  Zadanie 5, 6 s. 41 

Plastyka 

Na kartce A4 namaluj kredkami albo farbami 

tabliczkę czekolady. Ozdób. Podpisz. 

Wych. fizyczne 

Wyprostuj się! - profilaktyka wad postawy u 

dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38

ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matzoo.pl/klasa1

/dni-tygodnia-poziom-

zaawansowany_6_341 

http://matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec
https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec
http://matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
http://matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341


 

16.04.2020 

czwartek 

Zapach 

czekolady 
Edukacja polonistyczna 

1. Poproś rodziców o czekoladę. 

Powiedz, jak wygląda, jaki ma smak, zapach, 

jaką czekoladę lubisz. 

2. Wykonaj ćw. 5 s. 67 w kartach ćwiczeń. 

3. Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą tekst 

na s. 70 – 71. Odpowiedz na pytania: 

- Co jedzą dzieci u babci? 

- Co powiedziała babcia o słodyczach? 

- Czego dowiedzą się dzieci na festiwalu 

czekolady i słodyczy? 

4.Zachęcam do obejrzenia filmiku o tym, jak 

powstaje czekolada. 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6

UM 

5. Ćw. 1, 3 s. 66 w kartach ćwiczeń 

6. Naucz się czytać dowolny tekst na s. 70 – 71. 

Przeczytaj rodzicom. 

Matematyka 

Rozwiązywanie zadań 

1.  Ćw. 7, zad. 9 s. 42 

Muzyka 

Instrumenty strunowe 

1. Poznaj instrumenty strunowe w podręczniku 

na s. 126, odpowiedz na pytanie 4. 

 

 

 

 

 

Wych. fizyczne 
Jeśli masz możliwość wyjścia na podwórko, to 

pobaw się piłką lub w podchody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćw. 2, 6 s. 66 – 67 w 

kartach ćwiczeń 

 

ćw. 8, 10 s. 42 w 

kartach ćwiczeń 

 

 

Odpowiedz na pytanie 

1,2 str. 126 w 

podręczniku. 

Posłuchaj brzmienia 

skrzypiec 

https://www.youtube.c

om/watch?v=idMUne

UZIKk 

 

 

 

 

 

 

17.04.2020 

piątek 

Zabawa w 

podchody 
Edukacja polonistyczna 

1. Obejrzyj ilustrację na s. 72 – 73 w 

podręczniku. 

- Odpowiedz na pyt. 1, 2. 

2. Wykonaj trzy dowolne ćwiczenia na s. 68 – 

69 w kartach ćwiczeń.. 

Matematyka 

1. Przepisz działania do zeszytu i oblicz. 

5 + 3 = …  17 + 3 =…    9 – 6 = …   20 – 5 =… 

6 + 4 = …  13 + 4 = …  10 – 7 =…   19 – 6 =… 

10 + 7=…   9 + 5 = ….  14 – 4 =…   12 – 7 = … 

 

 

 

Zaj. przyrodnicze 

Poznaj wiosenne kwiaty w oparciu o dostępne 

 

 

 

 

Ćwicz dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 20 

korzystając z 

dostępnych stron 

internetowych  lub 

materiałów. 

 

 

 

Możesz skorzystać z 

podanej strony. 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM
https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM
https://www.youtube.com/watch?v=idMUneUZIKk
https://www.youtube.com/watch?v=idMUneUZIKk
https://www.youtube.com/watch?v=idMUneUZIKk


 

źródła informacji. 

 

https://epodreczniki.pl

/wczesnoszkolna/KL1

_ORE_V9_WIOSNA_

1_3_22_111_p1.html?

v=691 ( Blok tematyczny: 

Witamy wiosnę! Temat dnia: 

Wiosenne kwiaty.) 

Jęz.angiels

ki 

15.04.2020 

środa 

Zabawy 

wielkanocn

e w 

Wielkiej 

Brytanii 

Przeczytajcie opis zabaw wielkanocnych, w 

które bawią się dzieci w Wielkiej Brytanii. 

Możecie spróbować pobawić się w nie w swoim 

domu. 

 

EGG HUNT – polowanie na jajka, polega na 

tym, że dzieci szukają czekoladowych jajek w 

ogrodzie, albo w domu przez rodziców. 

Wygrywa to dziecko, któremu uda się znaleźć 

najwięcej. 

 

ROLLING EGGS – to nic innego jak toczenie 

jajek z góry, wygrywa ten, którego jajko rozbije 

się jako ostatnie. 

 

 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=691
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=691
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=691
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=691
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=691

